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Förord

Integrationsverket har haft regeringens uppdrag att analysera 
hur ett antal statliga myndigheter inklusive länsstyrelser samt 
kommuner utvecklat sin verksamhet i förhållande till integra-
tionspolitikens mål och inriktning. Uppdraget lägger störst vikt 
vid verksamhetsområdena arbetsliv, utbildning och rättsvä-
sende. 
 Denna rapport är avgränsad till frågan om hur Sveriges kom-
muner arbetar för ökad integration i sina egna organisationer. 
Rapporten innehåller också en analys av den etniska samman-
sättningen bland kommunanställda i allmänhet och inom olika 
yrkesområden i synnerhet. Rapporten bygger på en undersök-
ning, som gjorts i 42 kommuner. Kommunernas mångfalds-
dokument har samlats in och därefter kompletterats av inter-
vjuer med företrädare för respektive kommun. Sammanlagt 
har drygt 120 personer med olika befattningar i de undersökta 
kommunerna intervjuats. Rapportens kvalitativa underlag har 
kompletterats med statistiska data som visar personalsamman-
sättningen inom olika yrkeskategorier utifrån etnisk bakgrund. 
 Rapporten diskuterar och analyserar hur mångfaldsfrågor 
kommer till uttryck i kommunernas styrdokument. Fokus lig-
ger på kommunernas strategier för att öka mångfalden i den 
egna organisationen. Intervjuerna ger en helhetsbild av styrdo-
kumentens bakgrund samt utvecklingen av mångfaldsarbetet. 
 Integrationsverket riktar ett stort tack till de många företrä-
dare för undersökta kommuner som visat ett stort intresse för 
och ett brett samarbete i undersökningen. Verket kan redan 
nu notera att arbetet med att ta fram rapporten har skapat 
ett stort intresse för en vidareutveckling av mångfaldsarbetet 
i flera kommuner. Det är Integrationsverkets förhoppning att 
denna rapport sprids och används som ett stöd i strävan efter 
ett effektivt mångfaldsarbete i kommunerna. 
 Torsten Blomkvist, doktor i religionshistoria vid Uppsala 
Universitet, har på uppdrag av verket genomfört en kunskaps-
översikt utifrån befintlig mångfaldslitteratur. Delar av denna 



studie ingår i rapportens andra och sista kapitel. Blomkvist 
har också medverkat i analysen av kommunernas mångfalds-
dokument. Sofia Kloo, projektanställd under hösten 2003, har 
tillsammans med ansvarig projektledare intervjuat företrädare 
för de berörda kommunerna. Sofia Kloo har också medverkat i 
genomgången av intervjuunderlaget. Samtliga kommunföreträ-
dare har fått tillfälle att läsa och kommentera analysen av inter-
vjuunderlaget. Professor Evert Vedung vid Uppsala universitet 
och Mälardalens högskola har läst och kommenterat det färdiga 
rapportmanuset. Marie Blad, statistiker på Integrationsverket, 
har bidragit med underlag till och kommentarer om analysen 
i kapitel fem. Språkgranskning och redigering av rapporten har 
gjorts av Anna-Sofia Quensel, Integrationsverkets analysavdel-
ning samt av Holger Nilén, Context. Rapporten i sin helhet har 
planerats och författats av Hooshang Bazrafshan, analytiker på 
Integrationsverkets Analysavdelning.

Norrköping i november 2004

Andreas Carlgren  Abdullahi Aress
Generaldirektör  Avdelningschef, Analysavdelningen



Sammanfattning

Denna rapport bygger på en undersökning av det interna 
mångfaldsarbetet och den etniska mångfalden bland anställda 
i 42 utvalda kommuner. Kommunernas mångfaldsdokument 
har samlats in och därefter kompletterats av intervjuer med 
företrädare för respektive kommun. Sammanlagt har 122 per-
soner i olika befattningar, kommundirektörer, personalchefer, 
kommunalråd och tjänstemän, intervjuats. I de 42 kommu-
nerna bor ca 70 procent av Sveriges befolkning med utländsk 
bakgrund och 80 procent av dem i arbetsför ålder.
 Det finns stora skillnader mellan kommunernas strategier för 
ökad mångfald. Åtta av de undersökta kommunerna saknade 
hösten 2003 ett mångfaldsdokument som fastställts av kom-
munfullmäktige. Av resterande 34 kommuners styrdokument 
utgörs ett fåtal av separata mångfaldsplaner. Flertalet består 
dock av allmänna styrdokument såsom personalpolitiska pro-
gram, generella integrationsprogram, budgetar eller verksam-
hetsplaner som delvis ägnas åt mångfaldsfrågor med inriktning 
på kommunen som organisation. 
 Drygt vart tredje dokument hade en tydlig inriktning på 
etnisk mångfald. Övriga har en bredare inriktning och inklude-
rar flera målgrupper: kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, 
funktionshinder, ålder, m.m. En stor majoritet av de under-
sökta dokumenten uppvisar en strävan att integrera mång-
faldsarbetet i den ordinarie verksamheten. Kännetecknande för 
samtliga dokument är att de huvudsakligen innehåller åtgärder 
som syftar till att komma åt negativa attityder eller diskrimi-
nerande strukturer. Tanken är att skapa en mångfaldsvänlig 
organisation som i sin tur ska leda till ökad mångfald bland de 
anställda. Dock är det endast i ett fåtal av de undersökta doku-
menten som kvalitativa strategier kombineras med mätbara 
mål för ökad andel anställda med utländsk bakgrund. Mätbara 
kvantitativa mål förekommer nästan enbart i den grupp av 
dokument som är avgränsad till den etniska mångfalden. 
 Mångfaldsarbetet omfattar även åtgärder mot etnisk diskri-



10     

minering inom organisationen och vid anställning. Antidiskri-
mineringsarbetet kommer tydligast till uttryck i de dokument 
som bland annat innehåller särskilda direktiv om att »ingen 
får diskrimineras« eller att huvudansvaret för åtgärder vid t.ex. 
etniska trakasserier på arbetsplatsen läggs på förvaltnings-
cheferna. Men nästan ingen kommun uppger vad som skulle 
hända om någon diskriminerar andra p.g.a. kön, etnisk tillhö-
righet, sexuell läggning eller funktionshinder. Kalmar är den 
enda kommun som i sin mångfaldsplan förordar hot om upp-
sägning om någon diskriminerar eller trakasserar andra per-
soner. I fyra dokument föreslås att kommunerna ska utarbeta 
en antidiskrimineringsklausul som underlag i beställningen av 
varor och tjänster. Tre kommuner föreslår positiv särbehand-
ling av sökande med utländsk bakgrund givet att kandidaterna 
har likvärdig kompetens. 
 Resultatet av intervjuerna påvisar en kluven bild av mång-
faldsarbetets bakgrund och utveckling. Drygt hälften av doku-
menten har tagits fram under 2002–2003, övriga är i huvudsak 
från 2001. Det finns endast några få exempel på att dokumen-
tet kommit till genom ett brett förankringsarbete. Majoriteten 
av dokumenten vilar på ett politiskt initiativ och brett politiskt 
stöd, men det är enbart i ett fåtal kommuner som det politiska 
engagemanget blivit synligt i det praktiska arbetet. Ytterst få 
kommuner har genomfört en uppföljning och/eller en utvär-
dering av arbetets utveckling. De flesta menar att detta beror 
på förvaltningarnas oförmåga att redovisa resultatet av sina 
insatser. I många fall överväger man att revidera sitt dokument 
i syfte att effektivisera utvecklingen och uppföljningen av arbe-
tet. Ett relativt litet antal kommuner har på central nivå inrättat 
särskilda tjänster för stöd till och samordning av sitt mångfalds-
arbete. Ett exempel på en sådan tjänst är en s.k. mångfaldsut-
vecklare i Lund, ett annat är den »diskrimineringsfunktionär« 
som finns i Stockholm. 
 I intervjuerna framfördes tre huvudsakliga förklaringar till 
olika strategier i allmänhet och till den dominans av övergri-
pande målsättningar och organisationsinriktade åtgärder som 
finns i allmänna dokument i synnerhet. De organisationsinrik-
tade åtgärderna förväntas leda till attitydförändringar. De över-
gripande målsättningarna med en inriktning på flera målgrup-
per motiveras av effektivitetsskäl. Avsaknaden av kvantitativa 
mål ifråga om en ökad andel anställda med utländsk bakgrund 
förklaras av att det råder »brist på statistik om personalens 
etniska sammansättning«. När det gäller bristen på statistik 
menar många kommunföreträdare att det är förbjudet enligt 
lag att registrera de anställdas etniska ursprung. 
 Analysen visar att det är en lång väg kvar för kommunerna 
innan de uppnår en med samhället jämförbar etnisk mångfald 



bland sina anställda. Invånare med svensk bakgrund har 7 pro-
cents överrepresentation bland kommunanställda, medan invå-
nare med utländsk bakgrund har 30 procents underrepresenta-
tion. De tre mest underrepresenterade grupperna är de som är 
födda i Asien, i Europa utom Norden samt och intressant nog 
födda i Sverige med utrikes födda föräldrar. 
 Den starkaste indikationen på bristande mångfald finner 
man vid en närmare analys av olika yrkesområden. I de under-
sökta kommunerna uppgår antalet ledningstjänster till 12 639. 
Av dessa innehas endast 110 tjänster av anställda födda utanför 
Europa.
 Inom de två yrkesområden som ställer krav på hög utbild-
ning innehas endast 10 procent av tjänsterna av anställda med 
utländsk bakgrund. Av dessa utgör de med europeisk bakgrund 
ca tre fjärdedelar. När det gäller tjänster som i huvudsak faller 
inom servicesektorn innehas uppemot var femte av anställda 
med utländsk bakgrund, framför allt utomeuropiska grupper. 
Analysen visar att skillnader i ålder, vistelsetid i Sverige och 
utbildningsnivå inte kan åberopas som förklaring till underre-
presentationen av personer med utländsk bakgrund i allmän-
het och utomeuropeiskt födda inom kvalificerade yrkesgrupper 
i synnerhet. 
 Slutligen visar denna rapport på en positiv förändring i kom-
munernas attityder till mångfaldsfrågorna. I en enkätundersök-
ning som gjordes år 2000 svarade bara några få av de 42 kom-
munerna som ingår i denna undersökning att de hade någon 
form av dokument för sitt arbete med mångfald. Frågan är idag 
inte om utan hur man ska arbeta för ökad etnisk mångfald i de 
undersökta kommunerna. 

Förslag
Det ligger i kommunernas långsiktiga intresse att bedriva ett 
målinriktat mångfaldsarbete. 
 Invånare med utländsk bakgrund är en stor och snabbt väx-
ande grupp i många kommuner. 
 Under de senaste fem åren har antalet födda i Sverige i 
arbetsför ålder minskat något, medan antalet utrikes födda 
ökade med ca 10 procent. Födda utanför Europa ökade med ca 
25 procent. Mot bakgrund av prognoser om samhällets fram-
tida arbetskraftsbehov torde detta befolkningstillskott vara 
välkommet. Samtidig saknade drygt varannan invånare med 
utomeuropeisk bakgrund ett arbete att gå till i slutet av decem-
ber 2002. Räknat i antal personer var då drygt 336 000 utrikes 
födda personer ej sysselsatta. Av dessa var drygt hälften födda 
inom och nära hälften födda utom Europa. Sveriges kommu-
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ner behöver anställda drygt 40 000 personer med utländsk bak-
grund för att uppnå en med samhället jämförbar etnisk mång-
fald. Men detta utgör endast 12 procent av alla utrikes födda 
utan arbete. Med sig själva som goda förebilder kan kommu-
nerna påverka andra arbetsgivare i ett brett målinriktat mång-
faldsarbete. Följande förslag lämnas i denna rapport:
• Stora organisationer som kommunerna behöver ett styrdo-

kument för ett målinriktat mångfaldsarbete.
• Dokumentet bör vara tydligt i fråga om arbetets inriktning 

på målgrupp, mål, åtgärder, ansvarsfördelning samt uppfölj-
ningssystem. 

• Det behövs såväl kvalitativa som kvantitativa mål, principen 
om t.ex. att var tredje anställd bör ha utländsk bakgrund kan 
tillämpas även i de fall utsikterna för nyanställning inte är 
goda.

• Dokumentet måste vara förankrat inom organisationen.
• Inledningsvis bör man avsätta resurser på central kommu-

nal nivå för stöd till och samordning av mångfaldsarbetets 
utveckling.

• Ökad mångfald bör i huvudsak motiveras utifrån demokra-
tiska idéer och som en nödvändig resurs för en hållbar pla-
nering av den kommunala verksamheten och demokratisk 
utveckling av samhället i stort.

• Huvudstrategin bör vara en utvidgning av det interna mång-
faldsarbetet till att även omfatta det externa, dvs. samhället i 
sin helhet. 



The present report builds upon a study of the internal diver-
sity promotion and the ethnic diversity amongst the staff of 
42 swedish municipalities. The diversity policy documents of 
the selected municipalities have been collected and thereafter 
supplemented by interviews with representatives of the respec-
tive municipalities. A total of 122 persons from different posi-
tions, such as municipal directors, heads of personnel, commis-
sioners and administrative officers, have been interviewed. The 
42 municipalities studied comprise approximately 70 percent 
of Sweden’s total population of people of foreign origin and 80 
percent of those in working age.
 There are large differences in the strategies used by the muni-
cipalities with regard to increasing diversity. As of fall 2003, 
eight of the municipalities had no diversity document passed 
by municipal council. Only a small number of the governing 
documents of the remaining 34 municipalities include separate 
diversity plans. However, most comprise general documents 
such as personnel policy programs, general integration pro-
grams, budgets or operating plans that deal in part with issues 
of diversity focusing on the municipality as an organization. 
 Just over one third of the documents maintain a clear focus 
on ethnic diversity. The rest have a broader orientation and 
target a greater number of groups, relating to: gender, ethnic 
belonging, sexual orientation, disability, age, etc. A majority of 
the documents studied indicate a strive to integrate diversity 
work in regular municipal activities. What is characteristic for 
all of the documents is that they contain mainly measures that 
target negative attitudes or discriminatory structures. The idea 
is to create a diversity-friendly organization that will lead, in 
turn, to increased diversity among the employees. Only a few 
of the documents, however, contain qualitative strategies com-
bined with measurable goals for increasing the proportion of 
employees of foreign origin. Measurable quantitative goals exist 

Summary
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almost exclusively in the group of documents delimited to eth-
nic diversity.
 The diversity promotion work also covers measures against 
ethnic discrimination within the organization and in recrui-
ting. Anti-discrimination work is most clearly expressed in 
documents that include special directives citing that “no-one 
may be discriminated against” or that the ultimate responsi-
bility for measures relating to things such as ethnicity-related 
harassment in the workplace is to be placed on the adminis-
trative directors. However, almost no municipalities state what 
should happen if a person were to discriminate against others 
on the basis of gender, ethnic belonging, sexual orientation 
or disability. Kalmar is the only municipality whose diversity 
plan carries the threat of dismissal of an individual for haras-
sing or discriminating against others. Four documents call for 
the municipalities to draw up an anti-discrimination clause 
as a basis for the commissioning of goods and services. Three 
municipalities suggest preferential treatment for job-seekers 
with a foreign background given that applicants have equiva-
lent qualifications.     
 The interview results show a split picture of the background 
and development of diversity promotion in the municipalities. 
Just over half of the documents were drawn up in 2002–2003, 
others are primarily from 2001. There are only a limited num-
ber of examples where a document has come about through 
broad initiatives to establish support for diversity. Although the 
majority of documents rest upon political initiatives and broad 
political support, their implementation has become visible in 
the practical work of only a few municipalities. Very few muni-
cipalities have carried out a follow-up and/or evaluation of 
how the work has evolved. Most explain this as being due to the 
inability of administrations to show the results of their efforts. 
In many cases, municipalities are considering revising their 
documents in order to achieve more effective development and 
follow-up of the work. A relatively small number of municipa-
lities have set up special functions at the central level to support 
and coordinate their diversity work. One example of this is the 
position of so-called “diversity development officer” in Lund; 
another is a “discrimination officer” in Stockholm.  
 In the interviews, three main explanations were given for 
the strategies from a general viewpoint, and of the dominance 
of overall goals and organization-oriented measures cited in 
general documents in particular: The organization-orien-
ted measures are expected to lead to changes in attitudes. The 
overall goals aimed at multiple target groups are motivated for 
effectivity reasons. The lack of quantitative goals with respect 
to increasing the percentage of employees with a foreign back-
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ground is explained by an existing “ lack of statistics on the eth-
nic composition of personnel.” Many municipal representatives 
explain the lack of statistics by it being against the law to regis-
ter the ethnic origins of employees.  
 The analysis shows that municipalities have a long way to go 
before achieving ethnic diversity among their employees com-
parable to that of society. Citizens of native Swedish origin are 
overrepresented by 7 percent among municipal employees, 
while citizens with a foreign background are underrepresen-
ted by 30 percent. The three most underrepresented groups 
include Asia-born individuals, non-Scandinavian Europeans 
and, interestingly enough, people born in Sweden to foreign-
born parents.
 The strongest indication of the lack of diversity is found 
when we look more closely at different occupational catego-
ries. In the municipalities studied, the number of management 
positions totals 12,639. Of these positions, only 110 are held by 
employees born outside of Europe.
 In the two professional categories that demand a high level of 
education, only 10 percent of the positions are held by employ-
ees with a foreign background. Of these, those of European 
origin make up approximately three quarters. When it comes 
to positions falling mainly within the service sector, up to one 
in five employees has a foreign background, particularly from 
groups of non-European origin. The analysis shows that diffe-
rences in age, length of time in Sweden, and level of education, 
can not explain the general underrepresentation of persons of 
foreign origin, and of non-European persons in qualified pro-
fessional groups in particular. 
 Finally, this study shows a positive change in the municipali-
ties’ attitudes toward diversity issues. In a questionnaire survey 
carried out in 2000, only a few of the 42 municipalities inclu-
ded in this study responded that they had some form of docu-
ment to guide their work with diversity. In the municipalities 
studied, the question today is not if but how one will work 
toward increased ethnic diversity.

Recommendations
It is in the long-term interest of the municipalities to pursue 
goal-oriented diversity promotion. 
 In many municipalities, residents of foreign origin make up 
a large and fast-growing group. 
 Over the past five years, the figure of native Swedes of wor-
king age has fallen somewhat, while the corresponding num-
ber for foreign-born persons grew by about 10 percent. In the 
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population in total, foreign-born residents of non-european 
origin increased by about 25 percent. Against the background 
of prognoses on society’s future labor force needs, this boost 
in the population should be welcomed. At the same time, just 
over half of residents with a non-European origin had no job 
to go to at the end of December 2002. In absolute numbers, 
this adds up to more than 336,000 foreign-born persons wit-
hout employment. Of these people, slightly more than half 
were born in Europe and close to half outside of Europe. The 
municipalities need to employ just over 40,000 employees of 
foreign origin to achieve an ethnic diversity comparable to that 
of Swedish society. However, this total represents only 12 per-
cent of all foreign-born persons without work. By themselves 
serving as a positive role model, municipalities can influence 
other employers in the pursuit of broad, goal-oriented diversity 
efforts. This report makes the following recommendations:
• Large organizations like municipalities need a governing 

document for goal-oriented diversity work.
• This document should clearly state the groups targeted, the 

goals and measures for the work, the division of responsibi-
lity, and follow-up systems.

• Both qualitative and quantitative goals are needed; the prin-
ciple of one in three employees be of foreign origin, for 
example, can be applied even in cases where the prospects 
for new recruiting are not good.

• The document must be anchored within the organization.
• To begin with, resources for support and coordination of 

development of diversity should be made available at the 
central municipal level.

• The motivation to increase diversity should be founded pri-
marily in democratic ideas and as a necessary resource for 
sustainable planning of municipal activities and the demo-
cratic development of society in general.

• The main strategy should be to expand internal diversity 
work into the external environment, that is, to society as a 
whole.  



Uppdrag och syfte
Inför budgetåret 2003 gav regeringen Integrationsverket i upp-
drag att redovisa »hur ett antal statliga myndigheter inklusive 
länsstyrelser samt kommuner och andra aktörer inom olika 
samhällsektorer, framförallt arbetsliv, utbildning och rättsvä-
sende, utvecklat sin verksamhet i förhållande till integrations-
politikens mål och inriktning« (Integrationsverkets reglerings-
brev 2003, sid. 3). Den del av uppdraget som berör statliga 
myndigheter redovisas i en särskild rapport (Integrationsverket 
2004b). Föreliggande rapport är av utrymmesskäl avgränsad 
till den del av uppdraget som berör kommunernas verksamhet 
inom arbetslivet, dvs. kommunernas roll som arbetsgivare. 
 Integrationspolitikens främsta mål är lika rättigheter, skyl-
digheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund samt en samhällsutveckling som kännetecknas av 
ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund 
ska vara delaktiga i och medansvariga för. Integrationspoli-
tikens huvudinriktning är att samhällets etniska och kulturella 
mångfald bör tas som utgångspunkt för den generella politikens 
utformning och genomförande på alla samhällsområden och 
nivåer (Prop. 1997/98:16). 
 Arbetslivet och dess utveckling ur ett integrationspolitiskt 
perspektiv berör kommunerna i deras roll som beslutsfattare, 
förvaltare, beställare av diverse produkter och tjänster samt 
framför allt deras roll som landets största arbetsgivare. Dess-
utom ansvarar kommunerna för mottagning av och introduk-
tion för flyktingar m.fl. Kommunernas insatser för att införliva 
integrationspolitikens mål och inriktning inom sina egna orga-
nisationer har dock sällan varit föremål för en undersökning i 
större skala. 
 Denna rapport avgränsas därför till en undersökning och 
kartläggning av förekomsten av mångfald och mångfaldsarbete 
i ett större antal kommuner. Genom att analysera kommuner-

1. Rapportens ramar
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nas policys och strategier för ökad mångfald samt ta fram kun-
skap om de kommunanställdas etniska sammansättning inom 
olika yrkeskategorier önskar Integrationsverket att rapporten 
ska kunna fungera som ett stöd i utvecklingen av mångfalds-
arbetet inom kommunorganisationerna. Rapporten behandlar 
därför inte det integrationsarbete som ligger utanför kommu-
nernas policy och praktik för ökad integration/mångfald bland 
sina anställda. 

Kriterierna för urval av 42 kommuner
Integrationsverket har valt att i sin undersökning ta med de 
30 största kommunerna när det gäller antal invånare med 
utländsk bakgrund.1 Därefter valde verket att inkludera landets 
30 största kommuner utifrån antal mottagna flyktingar m.fl. 
som omfattas av introduktionsersättningen.2 Mottagningspe-
rioden är avgränsad till tiden 1996–2002. 
 Utifrån dessa två kriterier fick vi ett urval av 38 kommuner, 
30 kommuner med högst andel invånare med utländsk bak-
grund samt åtta kommuner som under 1996-2002 haft en hög 
mottagningsfrekvens. 
 Karaktären av dessa två kriterier gör att de flesta kommu-
nerna hamnar i kategorierna »Mellanstora kommuner« respek-
tive »Förortskommuner«. Dessutom sammanfaller dessa kom-
muner i 27 fall med landets 30 största kommuner när det gäller 
antal kommunanställda.3

  Gotlands, Dalarnas, Jämtlands och Kalmar län saknade 
representanter i undersökningen. För att göra urvalet represen-
tativt ur ett länsperspektiv togs också de största kommunerna 
från dessa fyra län med i undersökningen, nämligen Gotland, 
Falun, Östersund och Kalmar. 

1 Med utländsk bakgrund avses här utrikes födda plus födda i Sverige 
med båda föräldrarna födda utomlands. 

2 Gruppen »flyktingar m.fl.« består av konventionsflyktingar, kvotflyk-
tingar och övriga skyddsbehövande samt familjeåterföreningar inom 
två år. Migrationsverkets klassificering i samband med tillståndsbe-
slutet avgör om man omfattas av förordningen (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande. Gruppen utgör ca en fjärdedel av 
den totala invandringen per år. Övriga invandrade utgör alltså tre fjär-
dedelar av alla som årligen får tillstånd att bosätta sig i Sverige. 

3 Skellefteå, Kungsbacka och Örnsköldsvik finns bland landets 30 största 
kommuner med tanke på antal kommunanställda, men hamnar utan-
för rapportens urval. Anledningen är att dessa tre kommuner inte 
uppfyller urvalets två huvudkriterier, dvs. de 30 största kommunerna 
utifrån antal invånare med utländsk bakgrund respektive högsta mot-
tagningsfrekvensen av flyktingar mellan 1996–2002. 
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Tabell 1.1
Undersökningens kommuner, fördelade efter antal invånare med utländsk bakgrund, antal 
mottagna flyktingar och antal kommunanställda.*

Rangordnade Kommun Invånare Mottagna Kommun-
efter:  med utländsk  flyktingar  anställda
  bakgrund mellan  (20–64 år)
   1996–2002
Befolkningsurval Stockholm 185 688 11 007 43 340 
 ” Göteborg 118 437 6 208 34 916 
 ” Malmö 81 767 5 955 19 110 
 ” Botkyrka 34 365 1 299 5 449 
 ” Uppsala 32 025 2 058 15 711 
 ” Södertälje 26 868 2 232 5 631 
 ” Västerås 25 444 1 617 10 086 
 ” Huddinge 23 568 1 052 6 028 
 ” Helsingborg 23 416 1 179 8 479 
 ” Norrköping 19 987 957 9 560 
 ” Örebro 19 505 2 197 12 280 
 ” Eskilstuna 19 401 1 616 8 018 
 ” Borås 19 181 1 363 9 155 
 ” Haninge 17 006  398 5 409 
 ” Lund 16 712 713 8 671 
 ” Jönköping 16 479 957 11 153 
 ” Nacka 16 079 674 4 403 
 ” Järfälla 15 278 438 4 289 
 ” Linköping 15 140 1 420 9 148 
 ” Solna 14 564 397 2 950 
 ” Halmstad 13 106 845 7 993 
 ” Sollentuna 12 254 401 3 203 
 ” Upplands-Väsby 10 100 268 2 948 
 ” Umeå 9 903 540 10 305 
 ” Täby 9 691 208 2 942 
 ” Gävle 9 487 837 8 850 
 ” Trollhättan 9 461 422 4 864 
 ” Landskrona 9 282 1 068 3 457 
 ” Sigtuna 9 165 211 2 241 
 ” Växjö 8 979 663 7 313 
Mottagningsurval Karlstad 7 429 800 7 387 
 ” Mölndal 8 427 677 4 850 
 ” Luleå 6 377 676 7 171 
 ” Kristianstad 8 111 646 7 089 
 ” Sundsvall 6 679 631 8 860 
 ” Karlskrona 4 084 622 5 555 
 ” Uddevalla 5 740 579 4 987 
 ” Nässjö 2 436 515 2 962 
Länsurval Falun 4 061 309 5 451 
 ” Gotland 2 672 94 7 940 
 ” Kalmar 5 134 298 6 015 
 ” Östersund 2 894 135 5 680 
42 kommuner  893 800 55 388 361 849 
Samtliga kommuner  1 322 467 79 485 786 034  

* Uppgifterna om antal invånare samt kommunanställda gäller i slutet av december 2001. 
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 Totalt ingår 42 kommuner i undersökningen: Borås, Bot-
kyrka, Eskilstuna, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, 
Haninge, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Kalmar, 
Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Linköping, 
Luleå, Lund, Malmö, Mölndal, Nacka, Norrköping, Nässjö, 
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, 
Trollhättan, Täby, Uddevalla, Umeå, Upplands Väsby, Upp-
sala, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund. Dessa kommuner 
hade tillsammans nästan 70 procent av landets samtliga invå-
nare med utländsk bakgrund, 70 procent av samtliga mottagna 
flyktingar m.fl. under perioden 1996–02 samt drygt 46 procent 
av landets kommunanställda i åldersgruppen 20–64 under år 
2001. (För information om dessa förhållanden per kommun se 
tabell 1.1.)

Underlag och metod 
Som bakgrundsmaterial har vi sett på de statliga styrdokumen-
ten, som i huvudsak består av statliga utredningar, propositio-
ner och lagstiftningar. 
 Den kvalitativa analysen bygger till stor del på kommunala 
styrdokument med inriktning på mångfald i arbetslivet. En del 
av kommunernas styrdokument har karaktären av särskilda 
mångfaldsdokument som policy/plan/riktlinje, medan andra är 
mer allmänna dokument som integrationsprogram, personal-
politiskt program eller budgetar som till viss del ägnas åt frågor 
om kommunernas interna mångfaldsarbete. 
 Innehållsmässigt förekommer stora skillnader mellan kom-
munernas mångfaldsdokument. En del har en avgränsad inrikt-
ning på etnisk mångfald medan andra omfattar jämställdhet, 
sexuell läggning, funktionshinder, ålder etc. Ett antal dokument 
har en uttalad inriktning mot jämställdhet och mångfald. Även 
sett till inriktning på mål och strategier för genomförandet av 
mångfaldsarbetet finns det stora skillnader mellan kommuner-
nas mångfaldsdokument. 
 Kommunernas skriftliga underlag har kompletterats med 
intervjuer med ett stort antal företrädare för de undersökta 
kommunerna. Företrädarna har valts av respektive kommun 
utifrån verkets informationsbrev (se bilaga 1). Intervjuerna har 
genomförts av rapportens författare, Hooshang Bazrafshan och 
en projektanställd, Sofia Kloo, under hösten 2003. Syftet med 
intervjuerna har varit att få en uppfattning om hur respektive 
styrdokument tagits fram, hur man motiverar deras inrikt-
ningar samt hur mångfaldsarbetet utvecklats. (Se frågeformu-
läret i bilaga 2.) 
 De personer som representerade de olika kommunerna har 
ofta varit flera. I några få kommuner medverkade endast en 



  21

person, medan genomsnittet var tre till fyra personer. Totalt 
sett har 122 personer deltagit vid de 42 kommunbesöken. De 
intervjuade har olika befattningar, men till övervägande del 
en ledningsfunktion i olika delar av den kommunala organi-
sationen. I flera kommuner har ett eller flera kommunalråd 
antingen ensamt eller tillsammans med ledande tjänstemän 
valt att företräda sin kommun. Personalchef, utvecklingschef, 
förvaltnings- eller enhetschef samt i vissa fall projektledare är 
de mest förekommande titlarna bland de intervjuade. 
 I åtskilliga fall fungerade intervjuerna som ett forum för 
erfarenhetsbyte då vi genom exempel nämnde andra kommu-
ner som valt en annorlunda strategi för sitt mångfaldsarbete. 
Den viktigaste slutsatsen av diskussionerna är att ett betydande 
antal kommuner saknar uppgifter om den etniska samman-
sättningen bland sina anställda. Orsakerna uppges vara många, 
men merparten av kommunerna tycks ha en vid tolkning av 
bestämmelserna om etnisk kartläggning. Bristen på kvantita-
tiva underlag har i de flesta fall tagits upp som orsak till varför 
man undvikit att uppge mätbara kvantitativa mål i sitt mång-
faldsdokument. 
 Den kvalitativa delen av rapporten har därför kompletterats 
med en kvantitativ analys om den etniska mångfalden i kom-
munernas organisationer på olika nivåer. Analysen bygger på 
uppgifter hämtade från Integrationsverkets databas STATIV. 
Databasen innehåller uppgifter om en rad olika variabler såsom 
boende, sysselsättning, inkomst, utbildning, vistelsetid i Sverige, 
m.m. Dessa uppgifter uppdateras årligen sedan 1997. Uppgifter 
om kommunanställdas sammansättning inom olika yrkesom-
råden har dock tillkommit nyligen, i samband med förelig-
gande undersökning, och visar enbart förhållanden inom kom-
munernas organisationer i slutet av december 2001. 
 Den kvantitativa analysen består av två delar. Den första 
redovisar sammansättningen av kommunanställda i var och 
en av de undersökta kommunerna i förhållande till den etniska 
mångfalden i respektive kommun. Den andra ägnas åt redovis-
ning av anställdas sammansättning inom fyra olika yrkesom-
råden. I båda fallen jämförs först fördelningen av tjänsterna 
mellan anställda med svensk respektive utländsk bakgrund 
och därefter inom den senare nämnda kategorin, beroende på 
födelseregion. 

Andra studier om mångfald
Integrationsverket har tidigare utfört två studier om kom-
munernas mångfaldsarbete, 1999 (Integrationsverket 2000) 
och 2001 (Integrationsverket 2001). Båda rapporterna byggde 
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på enkätundersökningar om förekomsten av mångfaldspla-
ner i kommunerna. Den första kartläggningen visade bl.a. att 
endast åtta procent av kommunerna hade en mångfaldsplan. 
Denna andel hade ökat till ca 19 procent enligt kartläggningen 
2001. Svenska kommunförbundet har genomfört en undersök-
ning om mångfalden bland kommunanställda under år 1999 
(Svenska kommunförbundet 1999). När det gäller den etniska 
aspekten är undersökningen avgränsad till att visa en genom-
snittlig bild av andelen utrikes födda bland kommunanställda 
inom några yrkesområden. I Kommunförbundets undersök-
ning indelas utrikes födda i två grupper, födda i Norden res-
pektive utanför Norden. Svenska kommunförbundet har också 
utarbetat databasen »Backspegeln« som innehåller detaljerade 
uppgifter om personalsammansättningen bland kommunan-
ställda. Uppgifterna kan dock enbart beställas av kommunerna 
mot betalning. På Kommunförbundets hemsida finns en del 
statistiska sammanställningar om bl.a. kommunanställdas 
födelsebakgrund år 2002. Där finns också tabeller med antal 
och andel kommunanställda inom olika yrkesområden upp-
delat på födda i Sverige, övriga Norden, EU exklusive Norden 
samt övriga världen. Dessa uppgifter gäller dock genomsnittet 
för samtliga kommunanställda och inte enskilda kommuner. 
 I denna rapport går Integrationsverket längre genom att 
studera de 42 kommunernas styrdokument med inriktning 
på mångfald inom organisationen samt göra en mer detalje-
rad kartläggning av etnisk mångfald inom olika yrkessektorer i 
såväl de undersökta som genomsnittligt i landets samtliga kom-
muner.

Definitioner
I rapporten används en mängd variabler som kan ha olika 
innebörd. Några exempel är mångfaldsdokument, kvantitativa 
och kvalitativa mål, intern- respektive externriktade åtgärder, 
centraliserad kontra decentraliserad organisation och sist men 
inte minst anställdas etniska bakgrund. Istället för att ägna ett 
långt avsnitt åt definition av dessa och andra variabler har vi 
valt att fortlöpande beskriva respektive variabel i anknytning 
till respektive avsnitt. Detta görs av pedagogiska skäl. Här tar vi 
endast upp vad som i rapporten avses med invånare/kommu-
nanställda med svensk respektive utländsk bakgrund: 
 Med svensk bakgrund avses födda i Sverige med minst en 
inrikes född förälder. Med utländsk bakgrund avses utrikes 
födda samt födda i Sverige med utrikes födda (båda) föräldrar.
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Disposition 
Kapitel två belyser i korta drag de tolkningsramar som statliga 
styrdokument ger upphov till när det gäller synen på mångfald 
som vision och praktik. Här diskuteras samt problematiseras 
framför allt frågan om hur mångfald definieras och motiveras 
i statliga styrdokument. 
 Kapitel tre ägnas åt en kategorisering samt analys av kom-
munernas mångfaldsdokument. I centrum för analysen står 
dokumentens inriktning på målgrupp, mål, åtgärder samt 
genomförandeplan för mångfaldsarbetet. 
 Kapitel fyra ger en inblick i motiven bakom valda typer av 
dokument, mål, åtgärder samt organiseringsmodeller utifrån 
samtal med företrädare för respektive kommun. Även doku-
mentens bakgrund och förankring i organisationen samt 
mångfaldsarbetets utveckling beskrivs när intervjuerna eller 
eventuella uppföljningar av arbetet ger svar på dessa frågor. 
 Kapitel fem ägnas åt en kvantitativ analys av etnisk mångfald 
bland kommunanställda i var och en av de undersökta kom-
munerna samt i landets samtliga kommuner i genomsnitt. 
Först visas en helhetsbild över kommunanställda fördelad efter 
huvudgrupperna med svensk respektive med utländsk bakgrund. 
Den senare är indelad i sex olika grupper beroende på födelse-
region. Dessa gruppers andel av kommunanställda studeras var 
för sig i separata avsnitt. En huvudfråga i analysen är i vilken 
grad Sveriges kommuner återspeglar respektive invånargrupp 
bland sina anställda. Denna fråga besvaras med hjälp av ett 
index vars värde är kvoten mellan en viss grupps andel av de 
kommunanställda och gruppens andel av kommunens invånare 
i samma åldersgrupp. Därefter analyseras hur aktuella tjänster 
inom olika yrkesområden fördelas mellan anställda med svensk 
respektive de olika grupperna med utländsk bakgrund. 
 Kapitel sex sammanfattar rapportens olika delar samt redo-
visar några huvudslutsatser om bl.a. kommunernas arbetsin-
riktning i förhållande till det faktiska förhållandet, dvs. före-
komsten av mångfald inom olika yrkesområden. 



Inledning
Fram till mitten av 1950-talet hade Sverige fortfarande en rela-
tivt homogen befolkning när det gällde etnisk bakgrund. Idag 
har drygt var femte person sina rötter i ett annat land. I slutet 
av 2002 var 12 procent av befolkningen födda utanför Sverige, 
ca 3,5 procent födda i Sverige med båda föräldrarna födda 
utomlands och ytterligare 6 procent hade en utrikes född och 
en inrikes född förälder (Integrationsverkets databas, STATIV). 
Detta har gjort Sverige till ett mångetniskt samhälle. Nästan 
samtliga nationer, större kulturer och officiella språk i världen 
representeras av invånare som antingen själva flyttat hit eller är 
barn till utrikes födda föräldrar. 
 Frågan om hur majoritetssamhället ska förhålla sig till sina 
nya invånare har varit föremål för ett stort antal statliga utred-
ningar. Dessa utredningar resulterade i en ny integrationspo-
litik i slutet av 1990-talet. Begreppet »mångfald« lanserades 
som komplement till integration i propositionen 1997/98:16, 
Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
integrationspolitik, som ligger till grund för den nya integra-
tionspolitiken. Därefter har ytterligare propositioner, förord-
ningar och lagar kommit till för att förstärka, utvidga eller 
påskynda utvecklingen mot ett integrerat samhälle. Bland de 
nya lagarna är det främst lagen om åtgärder mot etnisk diskri-
minering i arbetslivet (1999:130) som har ett starkt samband 
med integrationspolitikens mål och inriktning. Denna lag i 
kombination med integrationspropositionen, som antogs av 
riksdagen 1998, utgör två viktiga utgångspunkter för kommu-
nernas mångfaldsarbete.
 Ett mångfaldsarbetes karaktär beror på arbetets inriktning på 
målgrupp, mål, strategier och motivering. Man kan t.ex. välja 
mellan en avgränsad eller bred inriktning på målgrupper, kvan-

2. Statliga styrdokument  
om mångfald 
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titativa eller kvalitativa mål, allmänna eller särskilda åtgärder 
och lönsamhet eller demokratiska värdegrunder. Dessa vägval 
har betydelse för utfallet av mångfaldsarbetet, både kvantitativt 
och kvalitativt. 
 Hur kommer dessa aspekter till utryck i de statliga styrdo-
kumenten? Här berörs först riktlinjerna i de statliga styrdo-
kumenten (1) och därefter analyseras styrdokumenten utifrån 
deras prioritering av målgrupper (2), mål (3), strategier och 
motiveringar (4). 

Om statliga riktlinjer för etnisk mångfald
I integrationspolitiskt sammanhang har begreppet »mång-
fald« sitt ursprung i »Målet om jämlikhet« från 1968 
(Prop.1968:142). Jämlikhetsmålets främsta avsikt var att de 
invandrade skulle ha möjlighet till samma levnadsstandard 
som den inhemska befolkningen. Den generella välfärdspoliti-
ken skulle ligga till grund för detta mål. Politiken präglades av 
en outtalad assimilationstanke, dvs. föreställningen att det bästa 
var att de invandrade som inte tänkt återvända till hemlandet 
snabbt skulle smälta in i samhället. Staten skulle inte medverka 
till att nationella enklaver skapades. (Prop. 1997/98:16, sid. 15 
& Lundh et al. 2002, sid. 16 f.)
 Efter beslutet om reglerad invandring 1968 skiftade invand-
ringen karaktär från arbetskraftsinvandring till flykting- och 
anhöriginvandring. År 1975 beslöt riksdagen om nya riktlinjer 
för invandrarpolitiken vilka sammanfattades i målen jämlik-
het, valfrihet och samverkan. Dessa mål innebar att invandrar-
nas språkliga och kulturella bakgrund skulle bejakas, i motsats 
till den tidigare assimilationstanken. De nya målen innebar en 
rad säråtgärder riktade specifikt till gruppen invandrade, t.ex. 
hemspråksundervisning och stöd till kulturella föreningar. Den 
nya invandrarpolitiken skulle liksom tidigare främst bygga på 
den generella politiken (Prop. 1975:26, bet. 1975:InU6, rskr. 
1975:160). 
  Dessa mål för invandrarpolitiken låg fast till 1997 då reger-
ingen la fram propositionen Sverige, framtiden och mångfalden 
– från invandrarpolitik till integrationspolitik (Prop. 1997/98:16, 
jfr SOU 1996:55). Enligt propositionen hade fokuseringen på 
invandrare som grupp lett till att invandrarskap förknippats 
med »annorlundaskap« och ett konstituerande av »vi« och 
»dom« (Prop.1997/98:16, sid. 17 f.).
 Integration ska enligt propositionen inte förknippas med 
assimilation. Inte heller avser integration något som endast 
berör »invandrare«. Integration syftar i propositionen på en 
ömsesidig process där hela samhället delar ansvaret. Begreppet 
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»mångfald« lyfts fram i propositionen som ett viktigt koncept 
för framtida integrationsarbete och förknippas till stor del med 
etnicitet och kultur. Propositionen utgår dock från att etnisk 
och kulturell mångfald är begrepp som innefattar språklig och 
religiös mångfald. En persons etniska bakgrund eller tillhö-
righet kan vara svensk likväl som t.ex. samisk, finsk, kurdisk, 
muslimsk, etc. Det är mot en sådan mångsidig fokusering på 
begreppen mångfald och etnicitet som propositionen fastställer 
integrationspolitikens huvudmål till att vara:

– lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och  
 kulturell bakgrund1

– en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, 
samt
– en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt  
 och tolerans och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i  
 och medansvariga för. (SOU 97/98:16, sid. 1.)

Utifrån ovan nämnda mål ställer propositionen krav på 
att samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som 
utgångspunkt för den generella politikens utformning och 
genomförande på alla samhällsområden och nivåer. Kommu-
nerna är några av de viktigaste aktörerna i utformningen och 
genomförandet av den generella politiken på den kommunala 
nivån. Propositionens mål och inriktning lägger därför ett stort 
ansvar på kommunerna att tillgodose allas lika rättigheter och 
möjligheter i t.ex. frågan om anställning och utveckling inom 
den kommunala organisationen. 

Grundläggande mål i regeringsformen 
Regeringsformen fastslår att all offentlig makt i Sverige utgår 
från folket. Den offentliga makten skall utövas med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda männis-
kans frihet och värdighet. Vidare framhåller regeringsformen 
att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd 
skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. 
Ännu mer preciserat fastslås att »Det skall särskilt åligga det all-
männa att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 
att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnads-
miljö«. Avslutningsvis understryker regeringsformen att etniska, 
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. (RF 1:2, 
Sveriges grundlagar och Riksdagsordningen 1995, sid. 19.)

1  Målet har senare (år 2000) fått tillägget skyldigheter och lyder nu: lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kul-
turell bakgrund, se regeringens skrivelse 2001/02, sid. 8.
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Arbetsgivarens skyldigheter enligt särskilda lagar 
Successivt har lagstiftningen mot diskriminering av olika grup-
per i arbetslivet skärpts. De grupper vars intresse skyddas sär-
skilt i lag är kvinnor, funktionshindrade, homosexuella och 
personer med olika religiös och etnisk bakgrund. Parallellt med 
propositionen 1997/98:16 förbereddes revidering och skärp-
ning av 1994 års speciallag mot etnisk diskriminering. Revide-
ringen utmynnade i lagen om åtgärder mot etnisk diskrimine-
ring i arbetslivet (1999:130). Enligt 4 § i lagen ska arbetsgivaren 
»inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete 
för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet«. Det målin-
riktade arbetet struktureras i lagen till att gälla arbetsförhållan-
den, rekrytering och etniska trakasserier. I den proposition som 
föregick lagen står att kravet på »ett målinriktat arbete« innebär 
»ett krav på planmässighet« (Prop. 1997/98: 177, sid. 44). 
 Genom några ändringar anpassades lagen under 2003 till 
EG-rättens antidiskrimineringsdirektiv.2 Förutom »etnisk till-
hörighet« har bl.a. en ny diskrimineringsgrund, »religion eller 
annan trosuppfattning«, tillförts. Begreppet »etnisk mångfald« 
har också tagits bort och inriktning på att främja etnisk mång-
fald i arbetslivet har ersatts med att den ska gälla främjandet av 
lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, reli-
gion och trosuppfattning (Lag 2003.308 om ändring i lagen om 
åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet). Efter dessa 
ändringar har lagens 4 § följande lydelse: 
 Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva 
ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning. (4 § lag (1999:130) om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning jfr Prop. 2002/03:65).
 De nya lydelserna i lagen påminner mycket om formule-
ringen av regeringsformen samt integrationspolitikens huvud-
mål, dvs. lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund. Ändringarna kompletterar den 
ursprungliga lagens reglering av de åtgärder som arbetsgivaren 
ska genomföra för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla 
arbetstagare, förebygga trakasserier på arbetsplatsen samt verka 
för att alla oavsett bakgrund ges möjlighet att söka lediga tjäns-
ter. Se paragraferna 5–7 nedan (siffrorna inom parentes uppger 
att det är den nya lydelsen från ändringen i SFS 2003:308): 

2  Dessa direktiv är direktivet 2000/43/EG om genomförandet av princi-
pen om likabehandling av personer oavsett ras eller etniska ursprung 
(direktivet mot etnisk diskriminering) och direktivet 2000/78/EG om 
inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (arbetslivs-
direktivet), se Prop. 2002/03:65.
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Arbetsförhållanden
5 § 
Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hän-
syn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt 
kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla 
arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. (2003:308.)
6 §
Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhin-
dra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repres-
salier enligt denna lag. (2003:308.)

Rekrytering
§ 7 
Arbetsgivaren skall verka för att personer oavsett etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att 
söka lediga anställningar. (2003:308.)
 
 Lagen lägger ännu större ansvar på kommunerna att bedriva 
ett målinriktat arbete för ökad mångfald i sina egna organisa-
tioner. Lagen föreskriver inte att arbetsgivaren ska ha ett styr-
dokument, t.ex. en mångfaldsplan, för sitt mångfaldsarbete. 
Kommunernas betydelse som arbetsgivare och som arbetsplats 
talar dock för ett organiserat mångfaldsarbete som i sin tur stäl-
ler krav på någon form av strategidokument. Även DO:s råd om 
främjandeplaner för myndigheternas arbete med mångfald kan 
tolkas som krav på ett planmässigt mångfaldsarbete (DO 2004). 
 Dessutom har skyddet mot etnisk diskriminering, men också 
diskriminering som har samband med sexuell läggning eller 
funktionshinder utvidgats i lagen om förbud mot diskrimi-
nering (lag 2003: 307) vilken trädde i kraft från och med 1 juli 
2003.3 Skyddet gäller både direkt och indirekt diskriminering 
samt trakasserier inom såväl den offentliga som privata sektorn. 

Om begreppet mångfald och 
mångfaldsarbetets målgrupper 
Begreppet mångfald kan antingen ha en deskriptiv eller norma-
tiv innebörd. Med den första betydelsen avses etnisk/kulturell 
mångfald som ett existerande samhälleligt tillstånd, dvs. före-
komsten av olika etniciteter/kulturer i samhället. Den andra 

3  Diskrimineringsförbudet i 2003 års lag kompletterar de föreskrifter som 
finns i lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
etnisk tillhörighet (1999:130), lagen om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet av personer med funktionshinder (1999:132) och lagen om 
förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning (1999:133). 
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betydelsen innebär mångfald som ett mål. I prop. 1997/98:16 
berörs den normativa och deskriptiva innebörden av mångfald 
enligt följande:

1990-talets invandrarpolitiska kommitté tar i sitt slutbetänkande 
upp förekomsten av de olika, och ofta motstridiga, innebörder 
som begreppen mångkultur och mångkulturell kan ges. I Sverige 
används de ofta som något eftersträvansvärt, dvs. de ges en nor-
mativ innebörd. Många forskare väljer att inte ge begreppet mång-
kultur en normativ innebörd utan använder det som en beskriv-
ning av hur ett samhälle ser ut vad avser dess befolkning. Av en 
sådan beskrivning följer inte självklart hur staten och samhället 
skall förhålla sig till mångfalden eller vilka åtgärder som skall vid-
tas – bara att ett förhållningssätt behövs och att mångfalden måste 
få betydelse för politik och åtgärder. Den närmare utformningen 
och innebörden av detta måste alltid utformas med utgångspunkt 
i demokratiska värden och bestämmas i en kontinuerlig demokra-
tisk process. (Prop. 1997/98:16, sid. 18 f.)

Den deskriptiva innebörden visar enligt propositionen på beho-
vet av ett förhållningssätt medan den normativa innebörden 
bestäms kontinuerligt inom ramen för en demokratisk process. 
Relationen mellan den deskriptiva och normativa innebörden 
kan sägas illustrera den process som mångfaldsarbetet innebär. 
Den deskriptiva innebörden kan också brytas ned i regional- 
eller organisationsnivå och kan därmed ge förutsättningarna för 
specifikt behovsanpassade normativa mål. Deskriptiv mångfald 
innebär alltså utgångsläget för mångfaldsarbete. Med andra ord 
är normativ mångfald avhängig av deskriptiv mångfald.

Olika tolkningar av normativ mångfald 
Begreppets normativa innebörd har tolkats på olika sätt vilket 
här illustreras genom två exempel ur Integrationsverkets rap-
portserie:

Normativ syftar »mångfald« på ett önskvärt tillstånd med avse-
ende på fördelningen av vissa kännetecken, t.ex. etnicitet, kön osv. 
inom ett samhälles (eller en samhällssektors) struktur. (Integra-
tionsverket 2001, sid. 12, Broomé et al., sid. 3.)
 Begreppet har fått en ny normativ innebörd och lanseras som 
en positiv egenskap, både för enskilda organisationer och på 
samhällsnivå. Tanken är att människors olikheter och individu-
ella särprägel utgör resurser som, om de tas tillvara, kan utveckla 
kollektivet och göra det bättre rustat för att möta nya och gamla 
utmaningar. (Integrationsverket 2002, sid. 11.)

I och med att den första definitionen tar fasta på »fördelningen 
av vissa kännetecken« är den att betrakta som kvantitativ. Den 
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andra definitionen skildrar normativ mångfald som en positiv 
egenskap och innefattar en kvalitativ faktor. Den senare definitio-
nen är karaktäristisk för diversity management-argumentation4. 
Man kan slutligen konstatera att ingen av dessa tolkningar mot-
sägs av regeringens proposition som lämnar utrymme för både 
kvantitativa och kvalitativa innebörder av normativ mångfald.

Vilka berörs av målet etnisk mångfald?  
– vikten av kvantitativa aspekter
I många handlingsplaner och policys för mångfald betonas 
ofta den kvalitativa innebörden av begreppet. Målsättningarna 
handlar om företeelser som tolerans, acceptans, ömsesidighet 
etc. Den kvantitativa innebörden omnämns ibland men precise-
ras sällan. Den senare innebörden blir emellertid viktig i förhål-
lande till ambitionen att komma ifrån bilden av personer med 
utländsk bakgrund som en homogen kategori. I regeringens 
prop. 1997/98 (sid. 50 f.) tar man fasta på denna problematik i 
följande formulering:

Inom arbetsmarknadspolitiken har målsättningen varit att ge hög 
prioritet till dem som av olika anledningar har svag ställning på 
arbetsmarknaden. […]
 I flera fall har dessa åtgärder eller prioriteringar riktats till utom-
nordiska medborgare. […] Det råder dock stora skillnader inom 
den utomnordiska gruppen. Det kan därför ifrågasättas om inte 
»utomnordiska medborgare« ibland är en alltför stor och heterogen 
grupp att rikta åtgärder till även om den i flera avseenden, t.ex. vad 
gäller sysselsättningsgrad och arbetslöshet, statistiskt kan urskiljas 
från gruppen svenska och nordiska medborgare. De som kommer 
från Afrika och Asien har exempelvis högre genomsnittlig arbetslös-
het och lägre sysselsättningstal än andra utomnordiska medborgare, 
medan förhållandet är omvänt för exempelvis medborgare från 
vissa länder i Västeuropa. 

En slutsats av ovannämnda resonemang blir att kvantitativa mål-
sättningar bör brytas ned i mindre enheter för att uppnå ett för 
samhället representativ etnisk mångfald i arbetslivet. 
 Befolkningsandelen för olika etniska grupper skiljer sig mar-
kant på riksnivå, regional eller kommunal nivå. Vissa kommuner 
har en betydlig högre andel invånare med utländsk bakgrund än 
riksgenomsnittet på ca 20 procent och ännu högre andel perso-
ner med t.ex. utomnordisk bakgrund. I dessa fall är det kommu-
nala genomsnittet mer relevant för mångfaldsmålet än riksge-
nomsnittet.

4 För information om idéerna med diversity management, se följande 
avsnitt, »Nytta eller rättvisa?«. 
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Om styrdokumentens  
inriktning på mål och strategier 
De statliga styrdokumenten rymmer både kvantitativa och kva-
litativa aspekter när det gäller mål och strategier för mångfalds-
arbetet. I Prop. 1997/98:16 gör regeringen följande bedömning 
när det gäller att få en ökad mångfald i arbetslivet:

Samhällets mångfald bör genomsyra arbetslivet. För detta behövs 
attitydförändringar både i arbetslivet och i samhället som helhet. 
Staten har ett särskilt ansvar som föredöme i denna strävan. (Prop 
1997/98:16, sid. 45.)

När det gäller kvantitativa mål innebär dessa generellt att sam-
hällets mångfald ska reflekteras i arbetslivet. Bl.a. åberopas 
regeringens målsättning från en tidigare proposition att halv-
era den öppna arbetslösheten till år 2000 (Vissa åtgärder för att 
halvera arbetslösheten till år 2000, prop.1995/96:222). För att 
uppnå detta mål redogör propositionen för en rad åtgärder rik-
tade till invandrade personer. Vid sidan av kvantitativa mål och 
särskilda åtgärder betonar integrationspropositionen vikten 
av genomgripande kvalitativa förändringar i samhället för att 
uppnå mångfald i arbetslivet. I sammanhanget betonas statens 
ansvar som normgivare för attitydförändringar: 

För att öka mångfalden i samhället behövs attitydförändringar. 
Statliga myndigheter har i detta sammanhang ett stort ansvar 
som normgivare och bör genom tydliga signaler och budskap 
motverka stereotypa uppfattningar och generaliseringar om olika 
grupper i samhället. Ett konkret sätt att visa detta bör vara att 
statsförvaltningen i ökad utsträckning strävar efter att avspegla 
den arbetsföra befolkningens etniska sammansättning. Detta bör 
synas bl.a. i rekryteringsbeteenden, personalstruktur och kompe-
tensförsörjning. (Prop. 1997/98: 16, sid. 46.)

Vidare påtalas vikten av förebilder för personer med utländsk 
bakgrund:

Många med utländsk bakgrund lever i föreställningen att de inte 
passar för alla yrken eller att det är omöjligt för dem att ta sig fram 
på den svenska arbetsmarknaden. Det behövs därför förebilder 
som de kan identifiera sig med. Närvaron av förebilder i sådana 
delar av statsförvaltningen där det finns utåtriktade verksamheter 
och kontakter med allmänheten kan ge signaler om möjligheterna 
på arbetsmarknaden. (Prop. 1997/98:16, sid. 46.)

Enligt regeringens bedömning bör arbetsmarknadspolitiken i 
högre utsträckning präglas av individualisering och flexibilitet 
i syfte att ta tillvara den kompetens som invandrade och andra 
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med utländsk bakgrund har (Prop. 1997/98:16, sid. 49). Sam-
manfattningsvis är de kvalitativa förändringarna, när det gäl-
ler attityder, nya förebilder, samt ökad individualisering ur ett 
långsiktigt perspektiv, nödvändiga för att mångfaldsmålet ska 
uppfyllas. 

Nytta eller rättvisa? Två olika motiveringsgrunder 
Nytta och rättvisa är två olika argument som brukar dominera 
diskussionen om varför man bör arbeta för ökad mångfald i 
arbetslivet. Nyttoperspektivet har sitt ursprung i den s.k. mana-
gementfilosofin i USA under slutet av 1980-talet. Denna filosofi 
baserades på idéer och teorier vilka lanserades under samlings-
namnet diversity management. Den gemensamma idén går ut 
på att olikhet är en tillgång som bör utnyttjas, dvs. en mer ren-
odlad nyttoaspekt. 
 I företagsekonomiska sammanhang förknippas diversity 
management med ökad effektivitet, flexibilitet, ett breddat 
perspektiv, ökad kompetens, större rekryteringsunderlag samt 
ökad förmåga att täcka in målgrupper. Mångfald ses som en 
berikande resurs och nödvändighet för organisationens över-
levnad i en värld som ständigt förändras. 
 Den demografiska utvecklingen under de senaste decen-
nierna är tydlig, barnafödandet minskar medan antalet äldre 
människor ökar. Samtidigt ökar invandringen i hela Västeu-
ropa. 
 Här i Sverige väger rättviseaspekten tungt. Grundläg-
gande för t.ex. antidiskrimineringslagarna är uppfattningen 
om människors lika värde i ett demokratiskt samhälle. I prop. 
1997/98:16 menar man att en ökad mångfald inom statsförvalt-
ningen är viktig för den demokratiska legitimiteten och trovär-
digheten och att den normativa innebörden av mångfald alltid 
måste utformas med utgångspunkt i demokratiska värden. 
 I samma proposition förekommer dock motiveringar som 
delvis påminner om den mer nyttoinriktade amerikanska dis-
kussionen kring diversity management:
 

Den svenska välfärden bygger på hela den arbetsföra befolkning-
ens förmåga att bidra till den samhällsekonomiska utvecklingen. 
I dag när många arbetsföra står utanför arbetsmarknaden under-
grävs välfärden samtidigt som de sociala och ekonomiska klyf-
torna växer i samhället. Detta är ett slöseri med mänskliga resurser. 
(Prop. 1997/98:16, sid. 45, vår kurs.)

Även i Sverige växer insikten om mångfaldens betydelse. Globa-
liseringen och den allt större konkurrensen mellan länder ställer 
krav på att alla resurser i landet tas till vara, inte minst de resur-
ser som finns hos personer med en erfarenhets- och kunskaps-
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bakgrund som inte är förvärvad i Sverige. En ökad mångfald i 
verksamheten kan innebära fler marknadsandelar, större lön-
samhet, högre produktivitet etc. Flera svenska företag har anam-
mat detta synsätt och ändrat sin rekryteringspolicy i syfte att öka 
mångfalden vid företaget. Regeringen välkomnar denna utveckling 
och ser fram emot att insikten om mångfaldens betydelse får ännu 
större spridning i näringslivet liksom i samhället i övrigt. (Prop. 
1997/98:16, sid. 46, vår kurs.)

Regeringens proposition öppnar därför för två olika sätt att 
argumentera för mångfald. Det första är grundat på ett demo-
kratiskt rättviseideal och det andra på managementfilosofiska 
och företagsekonomiska kriterier. 



Detta kapitel handlar om kommunernas mångfaldsdokument. 
Respektive kommun har ombetts skicka in dokument med 
anknytning till kommunens mångfalds- och/eller integrations-
arbete. Därutöver har kommunerna haft tillfälle att komplet-
tera sitt underlag i samband med Integrationsverkets intervjuer. 
Nedan följer en beskrivning och avgränsning av det inkomna 
underlaget. Därefter redogör vi för kategoriseringen och analy-
sen av det avgränsade underlaget. Slutligen redovisas resultatet 
i tre separata avsnitt beroende på kategoriseringen. 

Beskrivning och  
avgränsning av inkomna dokument 
Av de 42 kommuner (se sid 19, tabell 1.1) som ingår i under-
sökningen har 34 lämnat in ett styrdokument som helt eller 
delvis berör kommunens arbete med ökad mångfald inom den 
kommunala organisationen. Åtta kommuner saknade vid tid-
punkten för undersökningen (hösten 2003) ett fastställt doku-
ment för sitt mångfaldsarbete. Av dessa åtta hade Gotland, 
Gävle, Karlstad och Örebro lämnat in mångfaldsdokument, 
som ännu inte behandlats av kommunfullmäktige. De övriga 
fyra, Kristianstad, Solna, Upplands Väsby och Östersund, har 
alla svarat på Integrationsverkets utskick och meddelat att de 
inte har något relevant underlag. Östersund skickade dock in 
ett integrationsprogram som gäller länet men inte mångfalden 
inom kommunen. 
 Underlagen består av allt ifrån brev i rapportform, rapporter, 
protokoll, remisser, yttranden, verksamhetsplaner, budgetar, 
personalpolitiska program, generella integrationsprogram till 
specifika mångfaldsplaner/policys. De som kan kallas styrdo-
kument kan delas in i tre olika kategorier. Dessa är: 1. separata 

3. Analys av kommunernas 
mångfaldsdokument
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mångfaldsdokument som planer, policys eller riktlinjer för 
ökad mångfald inom den kommunala organisationen, 2. all-
männa integrationsprogram, 3. generella dokument som per-
sonalpolitiska program, verksamhetsplaner eller budgetar, vilka 
delvis ägnas åt kommunernas arbete med mångfald inom sina 
organisationer.

Kriterier för avgränsning av dokumenten 
De ovannämnda åtta kommunerna som saknade fastställda 
dokument är inte med i analysen. Resten av underlaget har 
avgränsats till enbart de dokument och/eller delar av dokument 
som berör frågor om mångfald inom kommunernas egen orga-
nisation och verksamhet. Avgränsningen har styrts av följande 
två kriterier:
1 Dokumentet måste vara ett centralt styrdokument, dvs. det 

ska ha godkänts av kommunfullmäktige samt vara avsett att 
styra kommunens verksamhet.

2 Dokumentet i sin helhet eller till viss del måste vara inriktat 
på, eller åtminstone beröra mångfaldsarbete på kommunens 
egna arbetsplatser.

 Utifrån det första kriteriet sållades kompletterande mate-
rial (protokoll, remissvar, brev och liknande) bort. Vi har 
även exkluderat eventuella planer eller övriga dokument som 
av enskilda nämnder eller förvaltningar har utarbetas för att 
enbart gälla en viss verksamhet. För de övriga dokumenten gäl-
ler det andra kriteriet. De få dokument som behandlar intro-
duktion och flyktingmottagande har inte tagits med i under-
sökningen. Anledningen till detta är att sådana verksamheter 
faller inom ramen för kommunernas åtagande att erbjuda mot-
tagna flyktingar ett introduktionsprogram, enligt gällande 
ersättningsförordning (ErsF (1990:927)), och inte en helhets-
strategi för ökad mångfald på kommunernas arbetsplatser. 
 Ett antal kommuner har skickat in två eller flera dokument 
som uppfyller båda urvalskriterierna. I dessa fall har vi valt att 
utgå från det dokument som är mest fullständigt med avseende 
på mångfald inom den kommunala organisationen. 
 Mångfaldsplanerna/riktlinjerna/programmen är i allmän-
het de dokument som mest utförligt behandlar mångfalden 
inom den kommunala organisationen. I de fall en kommun 
har skickat in ett mer generellt dokument och till det bifo-
gat sitt specifika mångfaldsdokument har vi valt att utgå från 
det senare. Ett exempel är Trollhättan som skickade in både 
en mångfaldspolicy och en mångfaldsplan. I detta fall valdes 
mångfaldspolicyn bort eftersom policydokument ofta är av 
mer generell karaktär. 
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 Ett fåtal kommuner har skickat in ett allmänt integrations-
program och ett ännu mer allmänt hållet styrdokument, t.ex. 
personalpolicy/budgetar, m.m. I sådana fall har det underlag 
som mest detaljerat anger arbetets inriktning på målgrupp, 
mål, organisering, m.m. valts. Som en följd av avgränsningarna 
representeras varje kommun av endast ett dokument, det mest 
fullständiga som lämnats in. 

Karaktären av avgränsade styrdokument
Totalt 34 dokument är med i analysen. Hälften av dessa har 
karaktären av ett särskilt mångfaldsdokument. Det är hand-
lingsplaner, policys, riktlinjer och/eller program.1 En minoritet 
av dokumenten (sex stycken) är allmänna integrationsprogram 
som även delvis tar upp mångfald inom den kommunala orga-
nisationen. Elva kommuner behandlar nästan alla mångfald 
som ett separat avsnitt i sina övergripande dokument – per-
sonalpolitiska program, personalpolicy, verksamhetsplaner 
och budgetar.2 Karaktäristiskt för särskilda mångfaldsplaner är 
att de har en starkare inriktning på etnisk mångfald än övriga 
dokumenttyper som förutom etnicitet inkluderar ett eller flera 
andra perspektiv som kön, sexuell läggning, funktionshinder, 
ålder, m.m. Flertalet av särskilda mångfaldsdokument mar-
kerar sin inriktning på etnisk mångfald redan i titeln. Det bör 
nämnas att det finns ett antal personalpolitiska program som 
till skillnad från övriga allmänna dokument tar upp frågan om 
jämställdhet och mångfald under en gemensam rubrik och/
eller avsnitt. Ytterligare tre kommuner har tagit fram ett särskilt 
dokument som både i titel och definition kan hänföras till jäm-
ställdhet och mångfald. Denna dokumentgrupp (sammanlagt 
nio stycken) tycks behandla dessa två områden i ett samman-
hang. 

Kategorisering av  
kommunernas mångfaldsdokument 
När en kategorisering av kommunernas mångfaldsdokument 
görs bör några kriterier uppfyllas. För det första bör skillna-
derna inom gruppen vara mindre än skillnaderna mellan grup-

1 Till skillnad från de övriga dokumenten av särskild karaktär handlar 
Helsingborgs och Karlskronas dokument om mångfald/integration 
generellt i kommunen.

2 Ett undantag är Västerås strategiska plan som tar upp mångfald inom 
den kommunala organisationen som en integrerad del i sin verksam-
hetsplan.
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perna. För det andra bör grupperna vara någorlunda jämt för-
delade. För det tredje bör kategorierna ge någon form av grund 
för en meningsfull analys. 
 Knappt en tredjedel av dokumenten ger intrycket av att 
behandla frågan om jämställdhet och mångfald i ett samman-
hang. Detta gäller såväl utifrån titeln på dokumenten/motsva-
rande avsnitt samt förekommande preciseringar av målgrupp. 
Resten av dokumenten indelas i två lika stora grupper av vilka 
den ena i princip omfattar samtliga grupper som skyddas av 
antidiskrimineringslagarna medan den andra är tydligt avgrän-
sad till enbart etnisk mångfald. För att undvika en kommunvis 
uppläggning av analysen samt kunna ge en samlad bild över 
dokumentens inriktning på mål och strategier för arbetet har 
vi valt att dela in analysen i tre avsnitt efter respektive doku-
mentgrupp. 
 De tre avsnitten är: 1. kommuner vars dokument gör anspråk 
på att behandla jämställdhet och mångfald i ett sammanhang, 
2. kommuner vars dokument riktar sig till i princip alla mål-
grupper/aspekter som förekommer i antidiskrimineringsla-
garna samt 3. kommuner vars dokument riktar sig till enbart 
etnisk mångfald.3 Eventuella skillnader inom respektive doku-
mentgrupp diskuteras i respektive avsnitt, medan grupperna 
jämförs sinsemellan i en avslutande diskussion. Vilka kriterier 
som ligger till grund för analysen beskrivs samt definieras i föl-
jande avsnitt.

3  Givetvis skulle man kunna lägga upp analysen på andra sätt än vad som 
valts här. Skillnader i dokumentens karaktär, inriktningar på mål och 
strategier för mångfaldsarbetet samt skillnader mellan kommunernas 
själva beroende på socioekonomiska/demografiska faktorer eller utifrån 
Kommunförbundets indelning i storstäder, förortskommuner, större 
städer, medelstora kommuner, industrikommuner, landsbygdskommu-
ner, glesbygdskommuner, övriga större kommuner och övriga mindre 
kommuner är några tänkbara alternativ. Vi har dock valt att grupper 
av kommunerna utifrån deras egna definitioner och därmed inriktning 
på målgrupp/målgrupper för arbetet. Dessutom råder både till karak-
tär och innehåll stora skillnader mellan kommunernas dokument, oav-
sett om det handlar om samma eller olika typer. Kommunförbundets 
indelning lämpar sig inte i detta upplägg, eftersom kommungrupperna 
blir mycket ojämna. I gruppen »större städer« hamnar hela 23 av 42 
kommuner. Ytterligare tio kommuner hamnar under »förortskommu-
ner« (varav nio tillhör Stockholmsregionen). Däremot hamnar endast 
en kommun under »industrikommuner«, en under »landsbygdskom-
muner«, ingen under »glesbygdskommuner« och endast fyra under 
»medelstora kommuner«. Anledningen är att verket från början hade 
ambitionen att täcka in landets största kommuner med tanke på antal 
invånare med utländsk bakgrund. 
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Analysens centrala variabler
Med tanke på kommunernas storlek som arbetsgivare och 
deras organisationsstruktur anser Integrationsverket att kom-
munernas mångfaldsdokument bör uppfylla vissa kriterier. 
Dessa är:
1 tydlighet i vilken/vilka målgrupper som står i centrum för 

arbetet, 
2 vad förväntas arbetet leda till, 
3 med vilka medel/åtgärder/metoder ska arbetet genomföras, 

samt 
4 vem/vilka ansvarar för genomförandet. 
 Därför utgår analysen av respektive dokumentgrupp från 
eventuella skillnader/likheter i preciseringar av definitio-
ner/målgrupper, uppsatt mål samt åtgärdsplaner för arbetets 
genomförande. (Detta illustreras av figur 3.1.) Med åtgärds-
planer avses här konkreta åtgärder samt plan för åtgärdernas 
genomförande. Som bakgrund till analysen av respektive doku-
mentgrupp beskrivs nedan vad som kan särskilja olika typer av 
definition eller inriktning på målgrupp, mål och genomföran-
deplaner. 

Skillnader i definitioner/målgrupper
Hur begreppet mångfald definieras (se kapitel 2) kan vara cen-
tralt i förhållande till vilka grupper man inriktar mångfalds-
arbetet mot. Inom den s.k. diversity management-skolan (se 
under avsnitt Nytta eller rättvisa) förespråkas ofta en inklude-
rande syn på mångfald, vilket innebär att man är försiktig med 
att specificera målgrupper för mångfaldsarbetet. Inom denna 
inriktning ingår istället ofta mer abstrakta företeelser som 
olikheter, egenskaper, erfarenheter etc. i mångfaldsbegreppet. 

Figur 3.1
Analysmodell för genomgång av kommunernas mångfalds-
dokument.

Inriktning på målgrupp

Uppsatta mål

Valda strategier

Typ av dokument
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Poängen är att individen och dennes kompetenser och erfaren-
heter ska stå i centrum. Kategorier som t.ex. etnisk tillhörighet, 
könstillhörighet eller funktionshinder blir i detta sammanhang 
inte lika relevanta. Exklusiva eller avgränsade definitioner är 
inriktade på en eller flera samhälleliga grupper, dvs. den uteslu-
ter vissa grupper. 
 Valet av vida eller avgränsade definitioner lämnar ett större 
respektive mindre utrymme för subjektivitet. En arbetsgivare 
som utgår från en definition av mångfald som t.ex. »allt som 
gör en människa unik« kan, teoretiskt sett, själv välja vilka som 
ska innefattas av mångfaldsinriktade åtgärder. Detta innebär 
dock inte en fullständig verifierbarhet hos avgränsade definitio-
ner. Begrepp som kultur, etnicitet, religion eller annan trosupp-
fattning är relativa och föränderliga till sin karaktär. Födelse-
land eller bakgrund är därmed de enda verifierbara kriterierna 
när det gäller inriktning på etnisk mångfald i arbetslivet. 

Skillnader i mål och strategier
Utifrån ett målgruppsperspektiv kan man säga att kvantitativa 
strategier är direkta dvs. inriktade på målgrupperna (se kapitel 
2). Kvantitativa strategier innebär att man ser det som primärt 
att öka andelen personer med exempelvis utländsk bakgrund 
inom en organisation och att detta också kan öppna för struk-
turella och attitydmässiga förändringar inom organisationen. 
Kvalitativa strategier har en indirekt karaktär. Genom kvalita-
tiva strategier vill man bana väg för ökad mångfald genom att 
komma åt strukturella eller organisatoriska hinder samt nor-
mer och attityder inom en organisation (se kapitel 2). Valet 
mellan kvantitativa och kvalitativa strategier avgör ofta vem 
eller vad målen riktar sig till, målgrupperna eller organisatio-
nen. I praktiken förekommer emellertid kvantitativa och kvali-
tativa strategier ofta i en kombination. En strategi för mångfald 
innefattar naturligtvis både uppsatta mål och planerade åtgär-
der. Med kvantitativa mål avses här främst mätbara mål som 
på ett tydligt sätt strävar efter ökad mångfald i organisationen. 
Kvalitativa mål är mer inriktade på att ge förutsättningar för 
mätbara förändringar.
 Målen skiljer sig naturligtvis åt ur fler aspekter. En viktig fak-
tor är t.ex. i vilken grad målen är av övergripande eller detal-
jerad karaktär. Ju mer övergripande ett mål är, desto större 
utrymme för tolkning av dem som är ansvariga för genom-
förandearbetet. Samtidigt kan det vara en fördel att man 
under arbetets gång kan anpassa ett övergripande mål till de 
verkliga förhållandena, som från början kan ha varit svåra att 
överblicka. Detaljerade, precisa mål underlättar en uppfölj-
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ning/utvärdering av arbetets utveckling/utfall men de ger inte 
samma utrymme för flexibilitet. 

Skillnader i strategier för genomförande
I en strategi ingår också en plan för genomförande. Det vill säga 
riktlinjer/direktiv/åtgärder/resurser som syftar till att genom-
föra mångfaldsarbetet i linje med uppsatta mål. I huvudsak tar 
vi fasta på hur tydliga och kompletta planerna för genomför-
ande är. Att kommunen utser ansvariga för mångfaldsarbetets 
genomförande är centralt. Ett visst fokus ligger därför på vilket 
sätt detta ansvar fördelas. 
 Ett mångfaldsdokument kan vara av styrande karaktär där 
specifika uppdrag eller tydliga åtgärder ges till kommunala 
organ. Dokumenten kan också vara delegerande genom att 
nämnder, förvaltningar och bolag ges ett stort ansvar att sätta 
ramar för hur mångfaldsarbetet ska genomföras. I de fall åtgär-
der förekommer i planerna är det viktigt att dessa är tydliga och 
konkreta. Förutom grad av delegering är tydliga kriterier för 
uppföljning samt personella eller ekonomiska resurser viktiga 
delar i en genomförandeplan. Det bör understrykas att denna 
diskussion endast berör styrdokumentens innehåll och att man 
inte från detta kan dra slutsatser om mångfaldsarbetets förank-
ring i den kommunala organisationen i praktiken

Kommuner vars dokument behandlar 
jämställdhet och mångfald i ett sammanhang
Falun, Helsingborg, Järfälla, Linköping, Luleå, Nacka, Sollen-
tuna, Sundsvall och Uppsala bildar en kommungrupp som har 
en inkluderande inriktning på mångfaldsarbetet och behandlar 
jämställdhet och mångfald i ett sammanhang. Inriktningen på 
både jämställdhet och mångfald fastställs i titlarna på doku-
menten eller motsvarande avsnitt. De tre sistnämnda kom-
munerna ovan har tagit fram ett särskilt dokument för arbetet 
med jämställdhet och mångfald, medan de sex förstnämnda 
ägnar ett kort avsnitt av sina större personalpolitiska program 
åt dessa områden (se tabell 3.1). 
 Kommungruppens dokument är mycket olika när det gäl-
ler hur tydliga de är i fråga om målgrupp, mål samt strategier 
för mångfaldsarbetet. Undersökningen påvisar ett visst sam-
band mellan dessa skillnader och dokumentens fördelning i 
personalpolitiska program och särskilda jämställdhets- och 
mångfaldsdokument. Under respektive rubrik om målgrupp, 
mål och åtgärder beskrivs därför först de personalpolitiska pro-
grammen och sedan de tre särskilda dokumenten. 
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Kommunernas definitioner  
av jämställdhet och mångfald
Bland de sex personalpolitiska programmen är det endast Lin-
köpings som tydligt preciserar förhållandet mellan jämställdhet 
och mångfald i etnisk bemärkelse. Detta kommer till uttryck 
genom följande definition:

Jämställdhet är begränsat till kön och behandlar frågor mellan 
män och kvinnor i arbetslivet, medan etnisk mångfald avser frågor 
om etnisk tillhörighet; det vill säga hudfärg, etniskt ursprung och 
trosbekännelse. (LPP – Linköpings personalpolitiska program.) 

De övriga fem personalpolitiska programmen berör jämställd-
het och mångfald i ett sammanhang utan att precisera relatio-
nen dem emellan. Dessa definitioner skiljer sig i praktiken inte 
från de dokument som har ett helt inkluderande perspektiv, dvs. 
inriktning på etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionshinder, 
ålder, m.m. Följande exempel från avsnittet om jämställdhet och 
mångfald i Faluns personalpolitiska program är representativt 
för såväl Järfällas, Luleås, Nackas som Sundsvalls program:

Alla människor har samma värde och skall bemötas med res-
pekt. Ingen skall behandlas annorlunda på grund av kön, ålder, 
ursprung, sexuell läggning, funktionshinder eller religion. (Falu 
kommuns personalpolicy.)

Helsingborg, Sollentuna och Uppsala har särskilda dokument 
för arbetet med jämställdhet och mångfald. Framförallt Hel-

Tabell 3.1
Uppgifter om kommunernas mångfaldsdokument, fördelade efter titel, datum och sidantal. 

Kommun Titel Datum Sidantal

Falun Falu kommunspersonalpolicy 2003-09-08 1 sid.*
Helsingborg Mångfalds- och jämställdhetspolicy för 
 Helsingborgs stad 2001-06-13 2 sid.
Järfälla Personalpolitiskhandlingsplan 2003–2006 2003-09-08 1 sid.*
Linköping LPP – Linköpingspersonalpolitiska program - 2 sid.*
Luleå Personalpolitiskthandlingsprogram 2001-06-24 1 sid.*
Nacka Personalpolicy - 1 sid.*
Sollentuna Riktlinjer för arbetetmed jämställdhet och mångfald 
 i Sollentuna kommun 2001-11-19** 3 sid.
Sundsvall Arbetsgivarstrategi förSundsvalls kommunkoncern 2003-10-13 1 sid.*
Uppsala Riktlinjer förjämställdhets- och mångfaldsplaner 
 inom Uppsala kommun Nov 2003 12 sid. 

* Sidantalet avser omfattningen i det avsnitt som berör jämställdhet och mångfald inom kommunernas organisationer.
** Reviderade av fullmäktige 2003-06-16.
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singborg och Sollentuna utmärker sig genom att precisera för-
hållandet mellan jämställdhet och mångfald. De kriterier som 
de tre dokumenten tar upp i sin mångfaldsdefinition följer 
diskrimineringslagarnas kategorier och jämställdhet definieras 
i enlighet med jämställdhetslagen. Detta exemplifieras genom 
följande definition i Sollentunas riktlinjer för mångfald och 
jämställdhet: 

Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) och lagen om åtgärder mot 
etnisk diskriminering i arbetslivet (SFS1999:130) syftar till att 
främja individens rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och 
andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet oavsett 
etnisk tillhörighet eller om man är man/kvinna. ( Riktlinjer för 
arbete med jämställdhet och mångfald i Sollentuna kommun.)

Det bör understrykas att Sollentuna i likhet med Linköping och 
till skillnad från alla andra kommuner i denna grupp avgränsar 
sin inriktning på målgrupper för mångfald till enbart etnisk 
mångfald.
 Därmed kan slutsatsen dras att i en absolut majoritet av 
denna dokumentgrupp lämnas den etniska aspekten av mång-
faldsarbetet opreciserad. 

Kommunernas mål med mångfaldsarbetet 
Även när det gäller uppsatta mål för jämställdhets- och mång-
faldsarbetet är Linköpings dokument tydligast. Detta gäller 
såväl fördelning av målen efter dokumentens inriktning på 
jämställdhet och etnisk mångfald som precisering av tidsramar, 
ambitionsnivåer, m.m.:
 Senast 2002 ska:

• kunskap om jämställdhets-, jämlikhets- och etniska mångfalds- 
 frågor i arbetslivet ingå i kommunens grundläggande arbets- 
 miljö- och ledarskapsutbildning.
• all personalstatistik och verksamhetsstatistik som redovisas  
 inom Linköpings kommun vara könsfördelad. Detta mål omfat- 
 tar alla nivåer inom kommunen, från enhetsnivå till övergri- 
 pande nivå
• 40 procent av de högre chefstjänsterna, nivå över enhetschef,  
 innehas av kvinnor.
 Senast 2003 ska:
• antalet anställda med utomnordisk bakgrund ha ökat inom  
 verksamhetsområden där andelen idag är låg, det vill säga under  
 10 procent. Målsättningen gäller för både gruppen medarbetare  
 och chefer.
• löneskillnader som beror på kön vara åtgärdade. (LPP – Linkö- 
 pings personalpolitiska program.) 
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 Både i ambitionsnivå och i antal väger målen om jämställdhet 
tyngre än etnisk mångfald. Å andra sidan avgränsas utländsk 
bakgrund till personer med utomnordisk bakgrund vars andel 
ska öka både på chefsnivå och i övrigt genom nyanställningar. 
Jämställdhetsmålen handlar däremot om åtgärder i syfte att 
jämna ut skillnader i lön och fördelningen av höga chefposter 
mellan kvinnor och män. 
 Med undantag för Luleå saknar de övriga kommunernas per-
sonalpolitiska program en specifik rubrik eller avsnitt om mål. I 
samband med övrig text i dokumenten framgår dock vissa över-
gripande ambitioner med mångfaldsarbetet. Dessa är av både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär. I Nackas personalpolicy står 
att lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställ-
ningsvillkor och utveckling gäller alla oavsett kön, etnisk till-
hörighet, funktionshinder eller sexuell läggning, samt att »Jäm-
ställdhet och mångfald utvecklas genom att vi … eftersträvar en 
jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla yrkesgrupper 
och på alla arbetsplatser.« 
 Faluns, Järfällas och Sundsvalls övergripande kvalitativa mål 
går ut på att synliggöra attityder eller värderingar inom organi-
sationen samt att motverka förekomsten av diskriminering. De 
kvantitativa ambitionerna om representativitet i dessa kommu-
ners dokument är dock fokuserade på etnisk mångfald: 

Den etniska tillhörigheten och sammansättningen av befolkningen 
ska avspeglas vid anställning i olika verksamheter och på olika nivåer 
i organisationen. Genom etnisk mångfald höjs den totala kompe-
tensnivån. (Järfälla, Personalpolitisk handlingsplan 2003–2006.) 

Målsättningens inriktning på etnisk mångfald är ännu tydligare 
i Luleås personalpolitiska handlingsprogram där man säger »att 
antalet medarbetare inom Luleå kommun skall spegla antalet 
utomnordiska medborgare i kommunen senast år 2003«. Luleå 
fastställer en tidsgräns för sin målsättning, och i likhet med Lin-
köping avgränsas utländsk bakgrund till utomnordiska medbor-
gare. Detta är intressant med tanke på dokumentens inledande 
inriktning på fler aspekter/målgrupper än etnisk mångfald och 
utomnordiska medborgare. 
 I de tre särskilda dokumenten i gruppen finns en kombina-
tion av övergripande kvantitativa och kvalitativa mål. Dock 
undviker dessa dokument att sätta konkreta mätbara mål för 
ökad jämställdhet och mångfald i allmänhet och etnisk mång-
fald i synnerhet. Varken ambitionsnivån eller tidsaspekten på 
målen preciseras. Dessa aspekter kommer tydligast till uttryck 
i Uppsalas riktlinjer för jämställdhet och mångfaldsplaner och 
har följande formulering:

• Uppsala kommun ska eftersträva en jämnare könsfördelning inom 
personalgrupper som idag har ojämn könsfördelning, samt 
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• Kommunen ska vid anställning av personal öka andelen 
anställda med utländsk bakgrund. Den etniska mångfalden i 
förvaltningar och bolag ska på alla nivåer spegla mångfalden 
i det omgivande samhället. (Riktlinjer för jämställdhets- och 
mångfaldsplaner inom Uppsala kommun.)

Uppsalas dokument skiljer sig från de andra i gruppen på två 
punkter. I planen framgår att kommunen under början av 2003 
fått tillgång till databasen, Backspegeln, utarbetad av Svenska 
kommunförbundet. Med hjälp av denna presenteras en över-
siktlig bild av andelen anställda fördelade på födda i Sverige, 
övriga Norden, EU utom Norden och övriga världen (uppgif-
terna gäller 2001). I planen anges dock inte vilken andel respek-
tive födelseområde, eller utlandsfödda överhuvudtaget, utgör 
av kommunens befolkning. Utifrån riktlinjerna kan man därför 
inte utläsa hur stor ökning som krävs för att målet om mång-
faldens återspegling av det omgivande samhället ska uppnås. 
Däremot visar man på stora skillnader mellan olika nivåer. T.ex. 
är andelen utlandsfödda inom vård och omsorg 15,6 procent 
medan motsvarande andel inom administration ligger på ca 7 
procent. När det gäller fördelningen mellan kvinnor och män 
inom organisationen redovisar man det generella förhållandet 
mellan könen, drygt 78 procent kvinnor och nästan 22 procent 
män. Med utgångspunkt i detta uppmanas bl.a. respektive kon-
tor/förvaltning att peka ut kontors- eller förvaltningsspecifika 
uppgifter. I riktlinjerna finns en underliggande förväntan att 
respektive kontor/förvaltning, utifrån de övergripande målen 
samt sina förutsättningar, ska konkretisera särskilda mål eller 
insatser för sitt mångfaldsarbete.
 I övrigt domineras de särskilda jämställdhets- och mång-
faldsdokumenten av kvalitativa riktlinjer. Dessa handlar i stor 
utsträckning om förbud mot diskriminering, betoning av lika 
behandling av anställda med avseende på arbetsuppgifter, lön, 
arbetsförhållanden, anställningsvillkor och karriärutveck-
ling samt direktiv om att alla anställda ska få information om 
kommunens policy/riktlinjer för jämställdhets- och mång-
faldsfrågor. Generellt sett tar dessa tre dokument, men också 
några av de personalpolitiska programmen, sin utgångspunkt 
i jämställdhetslagen (1991:433) samt lagen om åtgärder mot 
diskriminering i arbetslivet (1999:130). Jämställdhetslagen har 
dock en starkare närvaro i dokumenten. Detta kommer t.ex. till 
uttryck när det gäller målet lika lön för lika arbete, trots att en 
sådan målsättning skulle vara lika relevant för etnicitet, funk-
tionshinder etc. När det gäller mångfald talar man ofta om en 
personalstyrka som ska representera befolkningens samman-
sättning på olika nivåer. Vissa mål som utgår från denna termi-
nologi gäller endast etnicitet, även om detta mål är lika relevant 



    45

när det gäller kön. Nacka har t.ex. valt att låta detta mål gälla 
enbart kön medan Sollentuna på ett enkelt sätt utvidgat detta 
mål till att omfatta etnisk tillhörighet. 

Kommunernas strategier för genomförande
När det gäller frågan om planer för genomförande skiljer vi i 
denna analys på föreslagna åtgärder och ansvarsfördelning för 
genomförande. Liksom i avsnitten ovan beskrivs först de all-
männa programmens innehåll/inriktningar och sedan de tre 
särskilda jämställdhets- och mångfaldsdokumentens. När det 
gäller de förstnämnda råder återigen en markant skillnad mel-
lan Linköpings program och de övriga fem kommunernas.
 Linköping väljer i hög grad att delegera frågan om vilka 
åtgärder som ska genomföras för att uppnå uppsatta mål till 
politikerna, både centralt och i nämnder och styrelser. Kom-
munstyrelsen, övriga styrelser och nämnder har ansvar för att 
vidta åtgärder som ökar mångfalden i personalsammansättning 
avseende kön, ålder och etnisk bakgrund. I syfte att konkretisera 
de kvantitativa målen ansvarar dessa organ även för att tillsätta 
ett ombud vid varje anställningsmyndighet. Det åligger också 
cheferna att vara uppmärksamma på tendenser till mobbning 
och sexuella trakasserier. Även övriga medarbetare tillskrivs 
ett visst ansvar genom ett antal direktiv. I det personalpolitiska 
programmet framgår vikten av att jämställdhet och mångfald 
integreras i den ordinarie verksamheten. Kommunstyrelsen 
samt övriga styrelser och nämnder ansvarar för att arbetet med 
jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald ingår som en del i 
verksamhetens arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Cheferna har 
huvudansvar för arbetsmiljön på enheten samt för att arbetet 
med detta är integrerat med kommunens övriga mål, strategier 
och fastställda rutiner. Cheferna ansvarar vidare för att riktlinjer 
och planer för jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald till-
lämpas. 
 Direktiven till medarbetarna har ibland karaktären av rät-
tigheter. Som medarbetare ska man t.ex. ha tillgång till aktuell 
information, riktlinjer, lagar och regler samt få möjlighet till bra 
introduktion vid nyanställning eller vid byte av arbetsplats samt 
erbjudas möjligheter till eget ansvar, delaktighet och inflytande 
över sin arbetssituation. Medarbetarnas eget ansvar när det gäl-
ler jämlikhet och mångfald lyfts också fram. Varje medarbetare 
ska t.ex. ta upp negativ stress, trakasserier och kränkande särbe-
handling med sin chef. 
 När det gäller uppföljning berörs detta ur ett antal aspekter 
i Linköpings personalpolitiska program. Kommunstyrelsen, 
övriga styrelser och nämnder ansvarar för att årligen utvärdera 
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genomförda åtgärder, följa upp resultat och redovisa handlings-
planer till kommunfullmäktige. Linköping har också ambitio-
nen att vart tredje år kartlägga den etniska mångfalden bland 
kommunens medarbetare och chefer. Ansvarig för detta är kom-
munstyrelsen. Varje år ska också löneskillnader mellan kvinnor 
och män i likvärdiga yrkesgrupper kartläggas. Vilka åtgärder 
som bör vidtas för att uppnå uppsatta mål om jämställdhet och 
etnisk mångfald nämns däremot inte. Trots detta sker en styr-
ning av arbetet på central nivå genom att på ett konkret sätt för-
dela ansvaret mellan politiker och chefer. 
 De övriga fem programmen varierar i tydlighet. Nacka och 
Falun berör inte frågan om åtgärder och organisering av jäm-
ställdhets- och mångfaldsarbetet i någon högre utsträckning. I 
Nackas personalpolitiska program nöjer man sig med formule-
ringen att jämställdhet och mångfald utvecklas genom att vi:

• Respekterar och ser värdet i varandras olikheter.
• Eftersträvar en jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla 

yrkesgrupper och på alla arbetsplatser.
• Inte accepterar någon form av kränkande särbehandling, mobb-

ning eller diskriminering (Nackas personalpolitiska program.)

I slutet av Nackas personalpolitiska program anges att kom-
munstyrelsen ansvarar för att följa upp personalpolicyn. Faluns 
personalpolitiska program hävdar att »jämställdhetsperspekti-
vet ska beaktas i allt arbete«. Till hjälp för att uppnå detta ska en 
kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan fin-
nas. Denna plan ska även innehålla en lönekartläggning. Utifrån 
denna övergripande plan ska varje förvaltning årligen upprätta 
och utvärdera sin egen plan.
 Järfällas, Luleås och Sundsvalls program är tydligare. De två 
förstnämnda preciserar vilka åtgärder som ska vidtas och det 
tredje vem som ansvarar för vad. En ytterligare skillnad ligger 
i betoningen av mångfaldsaspekten. Luleå ställer tidsbestämda 
krav på revidering av samtliga handlingsprogram som avser 
delområdet samt ett medvetet arbete för att uppnå målet om 
att återspegla antalet utomnordiska medborgare i kommunen 
senast 2003. För det senare fastslås att »För att uppnå jämställd-
het och etnisk mångfald bör positiv särbehandling tillämpas 
vid rekrytering«. Uppgifter om uppföljning, ansvar och organi-
sering av jämställdhets- och mångfaldsarbetet tas däremot inte 
upp.
 Järfällas program listar ett antal relevanta åtgärder av både 
direkt och indirekt karaktär och pekar ut vem som bär ansvaret 
för åtgärdernas genomförande. Till de indirekta åtgärderna hör 
utbildningsinsatser, seminarier samt förslag att inrätta en stra-
tegisk grupp för att bana väg för ett ökat intresse för dessa frå-
gor. De direkta åtgärderna handlar bl.a. om att se över anställ-
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ningsrutiner, platsannonsernas utformning och urvalskriterier 
för att motverka förekomsten av diskriminering. Man tar även 
upp förslag på att vidta åtgärder för att uppmuntra personer ur 
»underrepresenterade grupper« att söka anställning eller befor-
dran. 
 Sundsvall undviker att ge konkreta förslag, men lägger ett 
huvudansvar på kommunstyrelsen att utforma »koncernens 
gemensamma arbetsgivarpolitik« samt att se till att lokala 
nämnder/förvaltningar och kommunala bolag anpassar den 
gemensamma arbetsgivarpolitiken för sin verksamhet. I detta 
ansvar ingår bl.a. att upprätta och följa upp föreskrivna planer 
för jämställdhet och mångfald. Denna övergripande delegering 
kan ha sin grund i programmets övergripande målsättningar, 
om man jämför med konkreta mål i Linköpings och delvis i 
Luleås program. 
 Helsingborgs mångfalds- och jämställdhetspolicy ger, på ett 
tydligt och kortfattat sätt, kommunstyrelsen det övergripande 
ansvaret för att bl.a. initiera, samordna samt följa upp mång-
falds- och jämställdhetsarbetet. Det senare ska ske inom ramen 
för ordinarie verksamhet i budget och verksamhetsuppföljning. 
Ett centralt organ, Strategigrupp för mångfald och jämställd-
het, fokuserar på kunskap och marknadsföring av mångfaldsar-
betet. Strategigruppen ansvarar också för omvärldsbevakning, 
att kommunicera arbetet samt att utveckla samarbetsformer 
med näringsliv och andra organisationer. Slutligen ska gruppen 
upprätta uppföljningsrutiner och en mångfalds- och jämställd-
hetsplan med indikatorer/nyckeltal samt eventuell uppdragspre-
cisering. I likhet med de flesta andra dokument i denna grupp 
anger inte Helsingborg preciserade centrala åtgärder. Ansvaret 
för vilka åtgärder som ska vidtas ligger istället på uppdrags-
nämnderna vilka:

• Ansvarar för att uppdrag till utförarstyrelserna leder till insat-
ser som aktivt bidrar till att förverkliga policyns målsättningar, 
samt finansiering och uppföljning.

• Redovisar till kommunstyrelsen analyser av policyarbetet i sam-
band med budget- och verksamhetsuppföljningen. (Mångfalds- 
och jämställdhetspolicy för Helsingborgs stad.)

I Sollentunas riktlinjer för arbetet med jämställdhet och mång-
fald ges klara direktiv med avseende på ansvarsfördelning och 
hur arbetet med jämställdhet och mångfald ska förankras i 
verksamheterna. Ansvaret för genomförandet ligger främst på 
politikerna och fördelas mellan nämnder och styrelser. Kom-
munstyrelsen ansvarar för att stimulera nämnder till ett aktivt 
jämställdhets- och mångfaldsarbete. Kommunstyrelsen har 
också ansvar för att årligen utvärdera nämndernas planer för 
jämställdhet och mångfald, göra en sammanfattning som redo-
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visas i samband med kommunens årsredovisning samt att göra 
en årlig kartläggning av löneskillnaderna mellan kvinnor och 
män. Programmet lägger en viktig grund för kommande upp-
följningar genom att betona att av lokala planer ska framgå: 1. 
vilka åtgärder som ska göras, 2. när åtgärderna ska genomföras 
samt 3. vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs. 
 I Uppsalas riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner 
redovisas ansvarsfördelning på ett strukturerat sätt. Struktu-
ren följer i hög grad den i lagen om åtgärder mot diskrimine-
ring i arbetslivet (se kapitel 2). Alla, från kommunstyrelsen till 
varje medarbetare, tilldelas ett ansvar för jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet. Dokumentet lägger stor vikt vid förankring 
av mångfaldsarbetet på kontor och förvaltningar och på att 
införliva detta arbete i den ordinarie verksamheten genom bl.a. 
direktiv rörande uppföljning och utvärdering. 
 Kommunstyrelsen ansvarar för att förankra policy samt sys-
tematiskt följa upp och utvärdera hur styrelser och nämnder 
efterlever denna. Nämnderna och styrelserna ansvarar för att 
åtgärder vidtas som förebygger diskriminering av medarbetare 
eller arbetssökande, utveckla jämställdhets- och mångfaldspla-
ner samt följa upp dessa. Dessa organ ska också se till att arbetet 
med jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald ingår som en 
del i verksamhetens produktions- eller verksamhetsplaner. På 
enhetsnivå har arbetsledaren ansvaret för att mångfaldsarbetet 
är integrerat med kommunens övriga mål och strategier. 
 Uppsalas riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner 
skiljer sig från de andra dokumenten genom att kombinera en 
tydlig ansvarsfördelning med centralt angivna åtgärder. Åtgär-
derna får dock ibland karaktären av förslag till åtgärder, vilket 
lämnar stort tolkningsutrymme för de organ som ansvarar för 
genomförandet. En särskild utbildning med fokus på attityder 
och rekryteringsfrågor ska erbjudas alla arbetsledare. Ansva-
ret läggs på kommunledningskontoret. Förslag framförs också 
kring hur kommunens inställning till jämställdhet och mång-
fald ska marknadsföras: genom kommunens hemsida, Insidan, 
Luppen samt offentliga lokaler och arbetsplatser inom kommu-
nen vid olika chefs- och nätverksmöten. När det gäller förstärk-
ning av samarbete med externa organisationer påtalas bl.a. att 
kommunen redan ingår i flera samarbeten med andra organisa-
tioner i länet. 
 Även när det gäller arbetsförhållanden ges övergripande 
direktiv. Ansvaret för genomförandet ligger på respektive kon-
tor/förvaltning. Åtgärderna handlar bl.a. om att kontor och för-
valtningar ska bevaka arbetsförhållandena så att de lämpar sig 
för alla samt att arbetsgivaren ska informera om möjligheterna 
till föräldraledighet, distansarbete och hemarbete. Under rub-
riken »Förebyggande av trakasserier« framgår att arbetsledare 
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ska vara uppmärksam på diskriminerande situationer, att varje 
medarbetare har skyldighet att motarbeta diskriminering samt 
att personalfunktionen ska utgöra stöd för arbetsledare. Samt-
liga åtgärder är indirekta, dvs. man vill genom att förbättra för-
utsättningarna i organisationen förbättra också möjligheterna 
till ökad mångfald.
 Under rubriken rekrytering får åtgärderna mer konkret 
karaktär. Till exempel ges personalfunktionen ansvar för att tex-
terna »I Uppsala kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet« samt 
att »Vi välkomnar sökande med olika etnisk bakgrund« ska fin-
nas med i kommunens platsannonser. Varje rekryterare ansva-
rar också för att ta kontakt med Högskoleverket, andra rele-
vanta myndigheter och valideringskontor när man är osäker på 
hur utländska examina ska värderas. När det gäller kommunens 
övergripande kvantitativa målsättning om ökning av andelen 
anställda med utländsk bakgrund föreslås följande insatser:

– rekryteringsutbildning för chefer/arbetsledare, med fokusering på 
metoder för att bredda rekryteringsbasen

– förbättra informationen om kommunens lediga tjänster
– vid likvärdiga kvalifikationer kan arbetsgivare överväga att styra 

in rekryteringen mot målsättningen att öka andelen avställda 
med utländsk bakgrund

– till vissa befattningar bör kunskaper i utomeuropeiska språk, kul-
turer, och religioner anses vara särskilt meriterande. (Riktlinjer 
för jämställdhets- och mångfaldsplaner inom Uppsala kommun)

Uppsala är således en av få kommuner i det totala underlaget 
som föreslår positiv särbehandling för att uppnå sina kvantita-
tiva mål. Kommunledningskontoret har ansvaret för att dessa 
insatser genomförs när det gäller övergripande ledarutveckling. 
I övrigt har chefer/arbetsledare inom respektive kontor/förvalt-
ning ansvaret för att tillämpa korrekta, icke-diskriminerande 
rekryteringar.
 Uppsalas dokument blir mest konkret i förhållande till det 
kvantitativa målet. I kombination med direktiven för uppfölj-
ning, både på central- och förvaltningsnivå, och databasen 
Backspegeln redovisar Uppsala en helhetsstrategi för jämställd-
hets- och mångfaldsarbetet. Bland de allmänna dokumenten är 
Linköpings personalpolitiska program mest ambitiöst samt tyd-
ligast i frågan om vad som ska göras och hur detta ska uppnås. 

Kommuner vars dokument har en inriktning 
mot fler målgrupper än etnisk tillhörighet
Borås, Göteborg, Halmstad, Haninge, Huddinge, Landskrona, 
Malmö, Norrköping, Stockholm, Uddevalla, Umeå, Västerås 
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och Växjö bildar en kommungrupp som i definitioner eller 
motsvarande beskrivningar i sina respektive mångfaldsdo-
kument har ett brett perspektiv på sitt arbete med mångfald. 
Etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och till 
och med individuella egenskaper är aspekter som ingår i defi-
nitioner/beskrivningar av mångfald. Dokumenten består mest 
av allmänna personalpolitiska program och generella integra-
tionsprogram vilka delvis ägnas åt mångfaldsfrågor inom kom-
munen. Endast i tre fall (Borås, Norrköping4 och Uddevalla) 
har man tagit fram en separat plan för sitt interna mångfalds-
arbete. (Tabell 3.2. visar respektive kommuns dokument efter 
titel, datum och sidantal.) 
 I likhet med föregående avsnitt ägnas detta avsnitt först åt 
några exempel på dokumentens inriktningar på målgrupper 
och därefter mer utförligt åt deras inriktningar på mål och 
strategier för arbetet. Intressant nog är storstäderna Göteborg, 
Malmö och Stockholm alla representerade i denna grupp. Med 
tanke på dessa kommuners storlek och andel av invånare med 
utländsk bakgrund kommer vi också att analysera dessa kom-
muners mångfaldsdokument i ett jämförande perspektiv. 

Tabell 3.2
Uppgifter om kommunernas dokument, efter titel, datum och sidantal. 

Kommun Titel Datum Sidantal*
Borås Personalpolitiskariktlinjer: Mångfald 2002-08-15 6 sid. 
Göteborg Budget 2004 - ca 1 sid.
Halmstad Personalpolitisktprogram i Halmstads kommun 2001-04-26 1 sid.
Haninge Personalpolitiskaprogrammet April 2003 2 sid.
Huddinge Integrationsprogram 2002-02-11 2 sid.
Landskrona Vi kan bättre! Integration- och mångfaldsprogram 
 för Landskrona kommun 2001-06-18 2 sid.
Malmö Åtgärdsplan för att främja integration i Malmö Stad 1999-12-16 1 sid.
Norrköping Plan för etniskmångfald – Norrköpings kommun 2001  – 3 sid.
Stockholm Integrationsprogram för valfrihet och samverkan 
 i Stockholms stad Hösten 1997 3 sid.
Uddevalla Mångfaldsplan Hösten 2002 2 sid.
Umeå Mångfaldspolicy: Umeåkommun 2000-02-15 9 sid.
Västerås Strategisk plan för Västerås stad med förslag till 
 budget 2004 och utblick 2005–2006 2003-05-08 2 sid.
Växjö Mångfald i Växjö 2002-01-31 3 sid. 

* Sidantalet gäller de avsnitt som berör mångfald inom den kommunala organisationen. Undantaget är Borås, Norrkö-
ping och Uddevalla som tagit fram var sin separat mångfaldsplan.

4  Det är värt att notera att Norrköpings plan markerar en avgränsning 
till enbart etnisk mångfald i sin titel, men i sin definition har ett mycket 
brett perspektiv. Det är utifrån planens definition som vi har inklude-
rat den i denna kommungrupp. 
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Kommunernas definitioner av mångfald
Inget av dokumenten, vare sig i titel eller definition, gör anspråk 
på avgränsning till enbart etnisk mångfald eller jämställdhet 
och etnisk mångfald. Istället baseras kommunernas definitio-
ner på de kategorier som förekommer i olika diskriminerings-
lagar, dvs. etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder 
och kön. Ålder och sociala egenskaper är andra variabler som 
förekommer i samband med definitionen eller beskrivningen 
av mångfald. Borås är ett bra exempel på en inkluderande defi-
nition: 

Mångfald har flera betydelser. En av dessa är etnicitet, dvs. vilket 
nationellt och kulturellt ursprung någon har. Mångfaldsbegreppet 
omfattar emellertid flera olika faktorer, egenskaper och erfarenhe-
ter som en individ kan ha eller tillägna sig. Ålder, kön, religion, 
funktionshinder och sexuell läggning är några exempel på vad 
som kan ligga i begreppet. (Personalpolitiska riktlinjer: Mång-
fald.)

 Flera kommuner är mindre resonerande i sina definitioner. 
Då utgår man direkt från sin roll som arbetsgivare och inneslu-
ter i definitionen enbart de grupper som skyddas i antidiskri-
mineringslagarna. Uddevallas definition kan tjäna som exem-
pel på denna variant:

Som arbetsgivare skall Uddevalla kommun ge lika möjligheter 
till personer oberoende av kön, etniskt och religiös tillhörighet, 
sexuell läggning och funktionshinder. (Uddevalla kommuns 
mångfaldsplan.)

Definitionen i Malmös integrationsprogram tar sin utgångs-
punkt i den nationella integrationspolitiken och därmed defi-
nieras »integration« i sin allmänna betydelse snarare än mång-
fald som en arbetsgivarstrategi:

Begreppet integration finner vi idag i många olika sammanhang. 
Oftast används det för att beteckna den utveckling genom vilken 
människor av annat etniskt ursprung än det svenska blir delaktiga 
i samhället. Men integrationen riktar sig i själva verket mot alla 
människor i utanförskap. (Åtgärdsplan för att främja integration 
i Malmö Stad.)

Göteborg och Stockholm definierar i stället begreppet »mång-
fald« utifrån ett arbetsgivarperspektiv:

I integrationsprogrammet menar vi med mångfald främst de 
skillnader hos befolkningen som gäller etnisk bakgrund, religion, 
fysiskt eller psykiskt funktionshinder, kön eller sexuell läggning, 
ålder och social ställning. (Stockholms integrationsprogram.)
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Kommunernas mål med mångfaldsarbetet
I likhet med de kommuner vars dokument behandlar jämställd-
het och mångfald i ett sammanhang är förekomsten av konkreta 
mätbara mål ytterst sällsynta även i denna dokumentgrupp. Istäl-
let finns här en kombination av övergripande kvalitativa och kvan-
titativa målsättningar som dels går ut på att förebygga och ändra 
negativa normer inom organisationen, dels att öka kommunan-
ställdas representativitet i förhållande till kommuninvånarna. Ett 
tydligt exempel är Umeå kommuns mångfaldsstrategier:

Umeå kommuns mångfaldsstrategier innebär dels satsningar på 
attityd- och normförändringar, dels att öka representationen i 
kommunens alla verksamheter på alla nivåer och därmed tillföra 
ny kunskap, nya erfarenheter, idéer och perspektiv i kommunal 
verksamhet. (Mångfaldspolicy: Umeå kommun.)

Kommunerna Landskrona, Norrköping, Västerås samt Växjö 
har valt att fokusera sina målsättningar på den etniska aspekten 
av arbetet.5 Detta är nämnvärt i förhållande till inledande defi-
nitioner som riktade sig till flera grupper/aspekter i mångfalds-
arbetet. De målsättningar som sätts är, med undantag för Väs-
terås, av övergripande karaktär. 
 Västerås är den enda av 13 kommuner i denna grupp som i 
samband med sin strävan efter ökad representativitet anger 
kvantitativa mål av mycket preciserad karaktär. Mångfaldsfrå-
gorna berörs i avsnittet »Staden som arbetsgivare« i kommu-
nens strategiska plan. Där beskrivs först ett inriktningsmål som 
gäller lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet 
vid anställning. Vidare sätter man upp effektmålet att andelen 
utlandsfödda med tillsvidareanställning i Västerås stad ska öka 
från 11 till 13 procent fram till 2006, inklusive delmål år för år. 
Det framgår också att det slutgiltiga målet är 17 procent vilket 
motsvarar andelen utlandsfödda i Västerås stad. Västerås är den 
enda kommunen i det totala underlaget som även integrerar 
sitt integrationsarbete i den övriga verksamheten. Kommunens 
strategiska plan innehåller rubriken »Integration och delaktig-
het« med målsättningar som är mer inriktade på flyktingar. 
Inriktningsmålen där gäller likartade möjligheter att bidra till 
och få del av stadens tillväxt oavsett bakgrund samt möjlighet 
till delaktighet och inflytande i de kommunala verksamheterna. 
Följande tydliga effektmål ska uppnås i samband med delmålen 
om integration och delaktighet: 

1) 68 procent av flyktingarna i arbetsför ålder vilka genomgått 
introduktion ska 2 år efter ankomst ha gått vidare i arbete, fort-
satta studier eller annan lämplig sysselsättning.

5  Det samma gäller Halmstad som förutom etnisk representativitet även 
riktar sig till personer med funktionshinder. 
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2) Antalet praktikplatser som Västerås stads förvaltningar och 
bolag varje år ställer till förfogande för flyktingar under intro-
duktion ska öka från 60 till 250.

3) Ett nytt index utvecklas för att mäta delaktighet. Arbetet ska 
vara klart under första halvåret 2004. (Strategisk plan för Väs-
terås stad med förslag till budget 2004 och utblick 2005–2006.)

I frågan om kvantitativa mått särskiljer sig Halmstad genom att 
ange precisa nyckeltal för att mäta uppföljning av mångfaldsar-
betet:

– Andel med invandrarbakgrund i gruppen nyanställda.
– Antalet praktikplatser per 100 åa för personer med invandrar-

bakgrund.
– Andel personer med invandrarbakgrund i gruppen chefer/

arbetsledare.
– Antal anställda med lönebidrag per 100 åa. (Personalpolitiskt 

program i Halmstads kommun.) 

Halmstad är ensam om att förutom etnisk tillhörighet ha med 
personer med funktionshinder i sin övergripande målsättning 
om representativitet. 
 Majoriteten av övriga kommuner utgår från kriterierna i 
Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund 
av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, dvs. 
arbetsförhållanden, rekrytering samt etniska trakasserier. Uti-
från denna premiss väljer man i huvudsak kvalitativa målsätt-
ningar inriktade på att åstadkomma förändringar inom organi-
sationen. Därmed kan aktuella målsättningar mer få karaktären 
av åtgärder eller tydliga direktiv än konkreta mål. 
 Lagens kriterier används mest konsekvent i Borås och Udde-
vallas mångfaldsplaner. I likhet med de flesta dokument i grup-
pen har dessa planer också övergripande ambitioner att inom 
organisationen och i samband med rekrytering ge lika möjlig-
heter till personer oberoende av kön, etnisk och religiös tillhö-
righet, sexuell läggning och funktionshinder. Till det övergri-
pande i Borås mångfaldsplan hör att:

Borås stad ska bli bättre på att spegla det mångkulturella samhäl-
let. Alla anställda ska behandlas lika när det gäller arbetsuppgifter, 
kön, arbetsförhållanden, anställningsvillkor, utbildning och kar-
riärutveckling oavsett etnisk bakgrund, kön eller funktionshinder. 
Borås stads strävan är att öka mångfalden på kommunens olika 
arbetsplatser. Alla anställda ska vara väl medvetna om det i sitt 
dagliga arbete. (Personalpolitiska riktlinjer: Mångfald.)

Borås mångfaldsplan har en tydlig struktur med bl.a. avsnitt 
om Personalutveckling, Arbetsmiljö och Kränkande särbe-
handling. Särskilt värda att nämna är direktiven om att per-
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sonalen ska utbildas i frågor om diskriminering samt att det 
på varje förvaltning/bolag ska finnas två av personalen kända 
handlingsplaner, en med rutiner mot kränkande särbehandling 
och en mot mobbing. 
 När det gäller de tre storstäderna visar dokumenten stora 
skillnader med avseende på vilken strategi för mångfaldsarbete 
som kommunerna använder sig av. I Malmös integrationspro-
gram innefattar den huvudsakliga målsättningen både kvalita-
tiva och kvantitativa ambitioner, men utifrån en allmän inte-
grationspolitik:

Alla människor, oavsett social och etnisk bakgrund, skall på lik-
värdiga villkor ha tillgång till arbetsmarknaden eller beredas 
meningsfull sysselsättning. (Åtgärdsplan för att främja integration 
i Malmö stad.)

Göteborg är den kommun som mest medvetet ger uttryck för 
en kvalitativ och därmed indirekt strategi för mångfaldsarbetet. 
I Budget 2004 skrivs att: »Varje förvaltning och bolag och dess 
anställda ska delta i mångfaldsarbetet i form av grupprocesser, 
utbildningar med mera«. Göteborgs mål har snarare karaktä-
ren av ett åtgärdsdirektiv än ett konkret mål men är mer precist 
än Malmös. Av storstäderna har Stockholm de mest preciserade 
målsättningarna:

• Stadens anställda på olika nivåer i organisationen ska så långt 
som möjligt avspegla befolkningens sammansättning.

• I av staden finansierade verksamheter ska diskriminering av 
anställda eller medborgare på grund av etnisk bakgrund, reli-
gion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, kön eller sexuell 
läggning inte förekomma. (Integrationsprogram för valfrihet 
och samverkan i Stockholms stad.)

Stockholm använder sig också av nyckeltal för att konkretisera 
och tydliggöra målsättningarna. Genom dessa nyckeltal blir 
målsättningarna mer kvantifierbara:

• Antal chefer på alla nivåer och handläggare med annan etnisk 
och kulturell bakgrund

• Antal domar per år inom Stockholms stad om olaga diskrimi-
nering eller enligt övriga lagar mot diskriminering (både privat, 
statlig och kommunal verksamhet). (Integrationsprogram för 
valfrihet och samverkan i Stockholms stad.)

 
Sammantaget kan konstateras att enbart Västerås med sina 
synnerligen preciserade och kvantifierbara mål och Halmstad 
och Stockholm genom sina nyckeltal har förutsättningar för en 
mätbar utveckling och uppföljning av sina mångfaldsarbeten. 
Borås mål är ingående beskrivna, men saknar kriterier för hur 
uppfyllandet av dessa ska kunna mätas eller följas upp. 
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Kommunernas strategier för genomförande
En stark tendens i de berörda kommunernas strategier är ambi-
tionen att integrera mångfaldsarbetet i den ordinarie verksam-
heten. Därtill delegerar man i hög grad ansvaret till respektive 
kommuns verksamhetschefer, nämnder, styrelser och bolag. 
Dessa organ ska dels utifrån dokumentens riktlinjer och dels 
egna förutsättningar ta fram handlingsplaner för sitt mångfalds-
arbete. I de fall styrdokumenten föreslår åtgärder handlar det 
i första hand om utbildning av personalen i mångfaldsfrågor, 
antidiskrimineringslagarna eller information och utbildning för 
att öka förståelsen mellan medarbetare. Även föreslagna åtgär-
der i samband med rekrytering domineras i hög grad av före-
byggande direktiv som ska se till att ingen diskrimineras p.g.a. 
etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, etc. Dessa drag kom-
mer till utryck i samtliga fall, men har en tydligare struktur i 
mångfaldsplanerna från Borås och Uddevalla:

Arbetsförhållanden: Frågor angående arbetsförhållanden skall tas 
upp som en punkt under kommande utvecklingssamtal. Arbets-
platsen skall så långt som möjligt anpassas efter individens behov.
Kränkande särbehandling: Alla anställda skall informeras om 
Uddevalla kommuns mångfaldsplan och handlingsplan mot tra-
kasserier.
Rekrytering: Platsannonser skall särskilt riktas så att de främjar 
mångfald på arbetsplatsen
Kompetensutveckling: Den enskilde medarbetarens utbildningsbe-
hov diskuteras vid det årliga medarbetarsamtalet.
Lönepolitik: Den enskilde medarbetarens lön skall diskuteras vid 
det årliga medarbetarsamtalet och eller lönesamtalet. (Uddevalla 
kommuns mångfaldsplan.)

 I avsnittet om kommunernas målsättningar ovan, nämndes 
att Halmstad, Landskrona, Norrköping, Västerås och Växjö 
hade en starkare fokusering på etnisk mångfald än andra kom-
muner med inkluderande definitioner. De flesta av dessa kom-
muner har också mer externinriktade förslag i samband med 
rekrytering av personer med utländsk bakgrund. Bland annat 
säger Halmstad i sitt personalpolitiska program att: 

• I platsannonser ska önskvärdheten av invandrarbakgrund ut-
tryckas inom arbetsområden där detta anses vara särskilt viktigt.

• Vid meritvärdering ska kunskap om olika kulturer samt språk 
värderas positivt.

• I samband med rekrytering får ingen förbigås på grund av natio-
nellt ursprung, språk, kultur, hudfärg eller trosuppfattning. I fall 
personer med sådan bakgrund inte kallas till intervju ska sakliga 
skäl anges. (Personalpolitiskt program i Halmstads kommun.)
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Norrköping anger ett antal interninriktade direktiv som kom-
munen medvetet ska arbeta med samt ett antal åtgärder vid 
diskriminering och trakasserier. Växjös integrationsprogram 
anger åtgärder som kan liknas vid uppdrag till nämnder, för-
valtningar och bolag. Uppdragen som bl.a. rör anpassning av 
platsannonser, aktivt arbete för att personer ska delta i personal-
utbildning samt upplåtande av praktikplatser ligger i linje med 
det övergripande målet att personalsammansättningen på kom-
munens arbetsplatser ska spegla kommunens mångfald. Väs-
terås genomförandeplan bygger på en nyligen antagen strategi 
som baseras på ett fåtal prioriterade frågor som berör mångfald, 
däribland »integration« och »staden som arbetsgivare«. Dessa 
huvudområden avgörs av kommunfullmäktige och presenteras 
i den strategiska planen. Inriktningsmålen har brutits ned i kri-
tiska framgångsfaktorer, effektmål samt konkreta nyckeltal och 
indikationer som säkerställer hur väl man lyckats. När det gäller 
de mångfaldsrelaterade effektmålen görs samtliga nämnder och 
styrelser ansvariga för att målen uppnås. 
 Landskrona beskriver i sitt integrationsprogram en rad åtgär-
der som i likhet med Växjö får karaktären av uppdrag till nämn-
der, förvaltningar och kommunstyrelse. Flera av dessa är dock 
unika, bl.a. ska kommunens ombud vid kommande bolags-
stämmor i de av kommunen helägda samt delägda aktiebola-
gen genom ägardirektiv ge styrelserna i uppdrag att upprätta ett 
integrations- och mångfaldsprogram för respektive aktiebolags 
verksamhet. Avsättning av ekonomiska medel till utbildningsin-
satser kring mångfalds- och integrationsprogrammets genom-
förande är också unikt. Det mest intressanta initiativet är dock 
att kommunen ska uppvakta både etablerade och nyetablerade 
företag och visa att kommunen ser det som starkt positivt om 
företagen antar integrationsplaner och planer mot etnisk diskrimi-
nering. 
 I Malmös integrationsprogram fastslås att kommunen har ett 
ansvar vid upphandling av varor och tjänster. Umeå och Stock-
holm har också planer på att använda sin makt vid upphandling 
av varor och tjänster. Båda kommunerna ger i sina dokument 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till antidis-
krimineringsklausul som kan användas i kommunala upphand-
lingar. Umeås uppdrag är mest preciserat. Diskrimineringsklau-
sulerna ska användas både vid avtal och upphandling av tjänster 
och varor och upprättas utifrån kön, funktionshinder, sexuell 
läggning och etnisk tillhörighet.
 Landskrona, Stockholm och Umeå har ambitionen att uti-
från sin roll som beställare av tjänster och varor kräva av andra 
arbetsgivare att bedriva ett arbete för att motverka diskrimi-
nering i deras verksamheter. Detta kan i sin tur bidra till ökad 
mångfald/integration i arbetslivet. En sådan utvidgning av 
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mångfaldsarbetet är intressant med tanke på det faktum att 
många lokala företag/verksamheter till stor del lever på kommu-
nala beställningar av tjänster och varor. Dessutom kan det knap-
past finnas en verksamhet som i sin vardag inte är beroende av 
ett bra samarbete/samverkan med olika delar av den kommu-
nala organisationen. 
 När det gäller frågan om organisering finns det ytterst få 
kommuner som visar på en strävan efter central styrning av 
arbetet. Istället domineras nästan samtliga dokument av en 
uttalad strategi som delegerar ansvaret till kommunernas för-
valtningar, nämnder, bolag, etc. Ett fåtal kommuner lägger ett 
större ansvar på sina politiker, medan andra lägger huvudansva-
ret på sina förvaltningschefer. Direktiven skiljer sig i precisering 
och ambitionsnivå. Huddinges integrationsprogram har nästan 
ingen plan för genomförande. Inte heller Norrköpings plan för 
etnisk mångfald beskriver tydligt hur arbetet ska genomföras. 
 Haninge och Uddevalla ger chefer/arbetsledare ett stort 
ansvar för genomförandet av mångfaldsarbetet. Av Haninges 
personalpolitiska program framgår att mångfaldsfrågorna ska 
ingå som en naturlig del i förvaltningens verksamhet. Uddeval-
las mångfaldsplan har också sin fokusering på att föra in mång-
faldsfrågorna i gängse rutiner såsom utvecklingssamtal och 
medarbetarsamtal. Slutligen ska varje förvaltning årligen i verk-
samhetsplanen rapportera aktiviteter grundade på åtgärder som 
följer av mångfaldsplanen.
 Halmstad och Umeå är två kommuner som lägger huvudan-
svaret på sina politiker snarare än på förvaltningarna. I Umeås 
mångfaldspolicy går den huvudsakliga ambitionen ut på att 
införa mångfaldsperspektivet som ett av kommunens över-
gripande inriktningsmål och som grund för Umeå kommuns 
utvecklingsarbete. Uppdragen handlar bl.a. om inrättandet av 
övergripande planer för ökad mångfald i organisationen, efter-
levnad av barnkonventionen samt av EU:s och FN:s konventio-
ner om mänskliga rättigheter. 
 Till skillnad från många andra kommuner i denna grupp 
ger Halmstad klara direktiv om innehållet i de åtgärdsplaner 
som ska tas fram av respektive nämnd, bolag eller förvaltning. 
I åtgärdsplanerna ska ingå bl.a. resultatet av uppföljning av 
föregående års åtgärdsplan, förbättringsåtgärder inför det kom-
mande året samt en personalstatistisk sammanställning. Styrkan 
med Halmstads genomförandeplan är preciserade nyckeltal för 
uppföljning av arbetet. En kommunövergripande utvärdering 
av åtgärdsplanerna ska ske årligen under kommunstyrelsens 
ansvar. 
 Ambitionen att integrera mångfaldsarbetet i samtliga lokala 
verksamheter kommer tydligast till utryck i Landskronas och 
Borås mångfaldsdokument. I båda fallen läggs ansvaret för inte-
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grering av arbetet på såväl nämnder som förvaltningar, som får i 
uppdrag att upprätta lokala handlingsplaner samt avrapportera 
arbetets utveckling till centrala organ som kommunstyrelsen. 
Nedan ges ett exempel från Landskronas mångfaldsprogram: 

Landskrona kommuns samtliga nämnder och förvaltningar utifrån 
integrations- och mångfaldsprogrammet upprättar en årlig hand-
lingsplan för sitt verksamhetsområde med ett antal nyckeltal som 
beskriver utgångspunkten och tydliggör utvecklingen för mångfalds- 
och integrationsfrågorna i de olika verksamheterna. (Vi kan bättre! 
Integrations- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun.)

Det finns ganska många uppdrag i Landskonas Mångfalds- och 
integrationsprogram, bl.a. ska nämnder och förvaltningar invol-
vera sina samarbetspartners i arbetet med integrations- och 
mångfaldsprogrammet samt inbegripa strategier för att aktivt 
motverka rasism. Kommunstyrelsen ska också avsätta 80 000 kr 
till utbildningsinsatser kring mångfalds- och integrationspro-
grammets genomförande. 
 Det som främst skiljer Borås mångfaldsplan från de andra i 
gruppen är en tydlig struktur med separata avsnitt om rekry-
tering, arbetsförhållanden, etniska trakasserier, förankring av 
mångfaldsplanen i organisationen, etc. I respektive avsnitt ger 
mångfaldsplanen tydliga direktiv till berörda ansvariga. Tydlig-
heten gäller framför allt precisering av antidiskrimineringsarbe-
tet, exempelvis förbudet mot diskriminering vid rekryterings-
processen som delas i fyra delar: urvalsprocedur, intervjutillfälle, 
värdering av resultat samt anställningsbeslut. Där preciseras 
också att kommunens strävan efter representativitet gäller alla 
befattningar. Slutligen krävs att uppföljningen av föregående års 
plan ska redovisas tillsammans med årets plan i slutet av febru-
ari varje år till personal- och utvecklingsenheten. Denna enhet 
gör i sin tur en samlad redovisning av materialet och presenterar 
detta för centrala samverkansgruppen och kommunstyrelsen. 
Dessa direktiv eller »delmål« blir i Borås handlingsplan medel 
för att åstadkomma ett övergripande mål om representativitet 
med avseende på etnicitet, kön, funktionshinder etc. 
 I Malmös integrationsprogram finns endast förslag till åtgär-
der eller direktiv, bl.a. ska anställningspolitiken spela en avgö-
rande roll i integrationsarbetet. Genomförandet delegeras till 
alla politiska nämnder, utskott och kommunala bolag att i sina 
respektive verksamhetsplaneringar sätta egna, konkreta och 
mätbara mål och redovisa åtgärder och måluppfyllelse i anslut-
ning till bokslutet. 
 I Göteborgs Budget 2004 presenteras en annorlunda strategi, 
som frångår bruket av en central mångfaldsplan. Istället använ-
der man sig av en mångfaldsenhet som ska arbeta »konsultativt« 
och systematiskt gentemot ett antal förvaltningar och bolag. 
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Arbetet syftar till att man inom all verksamhet på några års sikt 
ska arbeta med kunskapsöverföring och grupprocesser. Ambi-
tionen är att nå ut till alla medarbetare och inte bara lednings-
grupp och nämnd. 
 Stockholm är tydligast av storstäderna när det gäller genom-
förande. I integrationsprogrammet finns inget specifikt avsnitt 
för åtgärder, förslag till dessa förekommer i stället utspridda i 
texten. Ett trainee-program ska t.ex. inrättas för att öka antalet 
chefer och handläggare med annan etnisk och kulturell bak-
grund. Dessutom diskuteras frågan om att avidentifiera ansök-
ningshandlingar. Dessa båda åtgärder rimmar väl med kom-
munens målsättningar om representation på olika nivåer inom 
kommunen samt att komma tillrätta med diskriminering: 

• Samtliga nämnder och bolag ska i sina verksamheter beskriva 
hur man avser att motverka diskriminering på grund av etnisk 
bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, kön 
eller sexuell läggning.

• Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag till antidiskrimine-
ringsklausul som kan användas i kommunala upphandlingar.

• Kommunstyrelsen ska leda, samordna och följa upp stadens 
mångfalds- och antidiskrimineringsarbete i samråd med inte-
grationsnämnden. (Integrationsprogram för valfrihet och sam-
verkan i Stockholms stad.)

 
En speciell integrationsnämnd har ansvaret för uppdragens 
genomförande. Unikt för Stockholm är förekomsten av en dis-
krimineringsfunktionär som är knuten till stadsledningskonto-
ret. Denna ska ha en central roll inom tre områden:

• Verka för att kommunen som arbetsgivare lever upp till lagarna 
mot diskriminering

• Tillse att det inte förekommer diskriminering av människor i 
kommunens egen verksamhet.

• Verka mot diskriminering i Stockholm genom rådgivning och 
hänvisning till de statliga diskrimineringsombudsmännen. (Ibid.) 

 Det betonas att diskrimineringsfunktionären måste få stöd 
av ett utbrett kontaktnät i stadsdelsnämnder, medborgarkontor, 
kommunala myndigheter m.m. 
 Denna kommungrupps planer för genomförande varie-
rar i tydlighet. Gemensamt för de flesta är prioriteringen av en 
indirekt strategi, dvs. målsättningar och åtgärder som genom 
förändringar i organisationer förutsätts leda till ökad etnisk 
mångfald. Intressanta är de kommuner som har inkluderande 
definitioner men fokuserat mål och åtgärder på i huvudsak bara 
etnisk mångfald. Med undantag av Norrköping har dessa kom-
muner tydliga direktiv för hur mångfaldsarbetet ska genom-
föras. Detta gäller inte i samma utsträckning kommuner med 
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en genomgående inkluderande inriktning. Borås framstår 
bland dessa kommuner som ett tydligt undantag med sina pre-
cisa direktiv för delegering. Halmstad utmärker sig också för 
sina preciserade nyckeltal och förhållandevis konkreta åtgärder. 
Bland storstadskommunerna framstår Stockholms integrations-
plan som tydligast och ambitiösast. I Göteborg verkar otydlig-
heten kunna relateras till ett medvetet val i förhållande till en 
kvalitativ och öppen strategi för mångfaldsarbete centrerad till 
en mångfaldsenhet. I Malmö är målen och åtgärderna av över-
gripande karaktär och genomförandedirektiven av mer allmän 
karaktär.

Kommuner vars dokument är avgränsade 
till enbart etnisk mångfald
Botkyrka, Eskilstuna, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lund, 
Mölndal, Nässjö, Sigtuna, Södertälje, Trollhättan och Täby bil-
dar en kommungrupp vars dokument visar en tydlig avgräns-
ning till enbart etnisk mångfald. Detta framgår av dokumen-
tens inriktning på målgrupp, mål och föreslagna åtgärder. 
Majoriteten av dokumenten har karaktären av särskilda mång-
faldsplaner, vilka var sällsynta bland de dokumentgrupper som 
hade ett brett perspektiv på mångfaldsarbetet. Endast i två fall 
(Jönköping och Sigtuna) tas frågor om arbete med ökad etnisk 
mångfald upp i allmänna dokument, ett personalpolitiskt pro-
gram respektive en verksamhetsplan.6 Södertälje kommun 
har ett konkret avsnitt om det interna mångfaldsarbetet i sitt 
generella integrationsprogram. Resten av dokumenten består 
av handlingsplaner för ökad etnisk mångfald. (Tabell 3.3. visar 
uppgifter om respektive kommuns mångfaldsdokument, efter 
titel, datum och sidantal.)

Kommunernas definitioner
Inget dokument i denna grupp tar upp andra målgrupper/
perspektiv än personer med utländsk bakgrund respektive 

6  Sigtuna har i ett brev till Integrationsverket (INT-37-03-1602) medde-
lat att kommunen påbörjat ett översynsarbete med syfte att se över vad 
som görs inom integrationsområdet. Avsikten är att under hösten 2003 
ta ställning till om arbetet sker på ett optimalt sätt och ambitionen är att 
bygga en gemensam plattform för det fortsatta integrationsarbetet. Det 
dokument som Sigtuna lämnat kan därför betraktas som ett avstamp 
mot mångfaldsarbete snarare än färdiga strategier. Vi har dock valt att 
utgå från utdraget ur kommunens plan för utveckling av arbetsgivarpo-
litiken, eftersom man där drar upp vissa riktlinjer för mångfaldsarbetet.
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etniska tillhörigheter. En majoritet av dokumenten marke-
rar sin avgränsning till etnisk mångfald redan i titeln.7 Dessa 
dokument har också tydliga definitioner eller preciseringar av 
mångfaldsarbetets avgränsning till etnicitet eller personer med 
utländsk bakgrund. Karlskrona inleder sitt måldokument för 
kommunens arbete med etnisk mångfald med »Mångfald kan 
innebära flera olika aspekter beroende på i vilket sammanhang 
det används« och klargör att »Denna mångfaldsplan fokuserar 
på den etniska mångfalden«. 
 Drygt hälften av dokumenten tar avstamp i Lagen om åtgär-
der mot etnisk diskriminering i arbetslivet (1999:130). Det ver-
kar som om kommunerna vill motivera, för att inte säga legiti-
mera, sina avgränsningar till enbart etnisk mångfald. Mölndals 
mångfaldsplan gör detta genom att citera lagen »Arbetsgivaren 
skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinrik-
tat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet«. 
Övriga dokument tar fasta på lagens kriterier såsom etnisk till-

Tabell 3.3
Uppgifter om kommunernas mångfaldsdokument, fördelade efter titel, datum och antal sidor. 

Kommun Titel Datum Sidantal
Botkyrka Handlingsplan för Botkyrka kommun som 
 arbetsgivare att främja etnisk mångfald 2001-03-01 3 sid. 
Eskilstuna Riktlinjer för etnisk mångfald för anställda i 
 Eskilstuna kommun 2001-06-14 3 sid. 
Jönköping Mångfald – integration på arbetsplatsen: Bilaga till 
 Personalpolitiskt program för Jönköpings kommun 1998-09-09 5 sid. 
Kalmar Handlingsplan för att främja etnisk mångfald i 
 Kalmar kommun Dec. 2001 3 sid. 
Karlskrona Måldokument för Karlskrona kommuns arbete 
 med etnisk mångfald 2003–2006 2003-06-18 6 sid. 
Lund Mångfaldsplan för Lundskommuns förvaltningar 
 och bolag 2002-02-28 17 sid. 
Mölndal Mångfaldsplan för Mölndals kommun 2003-06-18 4 sid. 
Nässjö Handlingsplan för etnisk mångfald 2001 2001-09-27 8 sid. 
Sigtuna Verksamhetsplan 2003–2005  - 1 sid.* 
Södertälje Mångfald och Gemenskap: Integrationspolitiskt 
 program för Södertälje kommun - 12 sid. 
Trollhättan Personalpolitisk handlingsplan för etnisk mångfald 
 inom Trollhättans kommun 2002-03-14 2 sid. 
Täby Policy och handlingsplan för främjande av etnisk 
 mångfald i Täby kommun 2000-09-07 3 sid. 

* Sidantalet gäller det avsnitt som berör vissa riktlinjer för mångfald inom kommunens arbetsplatser (se även fotnoten 16).

7  Dokumenten är från Botkyrka, Eskilstuna, Kalmar, Karlskrona, Nässjö, 
Trollhättan och Täby.
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hörighet, hudfärg, religion och trosbekännelse.8 Hänvisning till 
lagens etniska kriterier förekom också (se föregående avsnitt) i 
många av de dokument som hade ett brett perspektiv på kom-
munernas mångfaldsarbeten. De inkluderande dokumenten 
utvidgade dock sitt perspektiv genom att lägga till andra vari-
abler såsom kön, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, etc. 
Sådana tillägg förekommer inte i de avgränsade dokumenten. 
Istället väljer man ofta kvantifierbara tillägg som t.ex. nationellt 
ursprung för att stärka dokumentets status som ett verktyg 
för ökad etnisk mångfald. Ett tydligt exempel är definitionen i 
Eskilstunas riktlinjer för etnisk mångfald för anställda i kom-
munen: 

Eskilstuna kommuns Riktlinjer för mångfald inriktar sig på den 
etniska mångfalden och de positiva effekter en ökad andel med-
arbetare med utländsk bakgrund kan tillföra. Med etnisk mång-
fald avses olika hudfärg, trosbekännelser, nationellt eller etniskt 
ursprung. (Riktlinjer för etnisk mångfald för anställda i Eskil-
stuna.) 

Här kombineras hudfärg och trosbekännelser med etniskt 
ursprung som kan mätas genom statistik. Eskilstuna är inte den 
enda kommun i denna grupp vars dokument definitionsmäs-
sigt kombinerar lagens kriterier med kvantifierbara tillägg som 
nationellt, etniskt ursprung eller utländsk bakgrund. Andra 
kommuner är Botkyrka, Kalmar, Lund och Täby.
 Det finns ett mindre antal kommuner i denna grupp vars 
dokument saknar såväl hänvisning till lagen som en tydlig 
definitionsrubrik. Den etniska inriktningen markeras då ofta 
genom en inledande redogörelse för andelen personer med 
utländsk bakgrund eller utrikes födda bland kommunens invå-
nare eller anställda. Denna redogörelse används också i sam-
band med uppsatta mål för ökad etnisk mångfald. I vissa fall 
avgränsar man utländsk bakgrund till personer med utomnor-
disk bakgrund, t.ex. i Trollhättan. 

Kommunernas mål med mångfaldsarbetet
Inget dokument i denna grupp har uppsatta mål som visar 
tveksamhet i frågan om avgränsningen till etnisk mångfald. Det 
finns dock vissa karaktäristiska skillnader i ambitionsnivån och 
skillnader i hur man stödjer sig på kvantitativa respektive kva-
litativa mål. Jönköpings och Sigtunas dokument nöjer sig med 
övergripande kvantitativa och kvalitativa riktlinjer snarare än 

8  Detta gäller i hög grad Kalmars, Lunds, Mölndals och Täbys mång-
faldsplaner och i mindre grad även Botkyrkas, Eskilstunas och Troll-
hättans dokument.
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konkreta mål för sitt mångfaldsarbete. Karlskrona uppger inga 
tydliga mål eller riktlinjer för mångfaldsarbetet, men kräver 
»mätbara mål« av sina nämnder/förvaltningar/bolag som får i 
uppdrag att utarbeta egna handlingsplaner. Jönköpings perso-
nalpolitiska program (som är det enda i denna grupp) betonar 
att det är slöseri med mänskliga resurser »om vi inte lyckas ta 
tillvara den mångfald av kunskaper och erfarenheter som män-
niskor med annan kulturell och etnisk bakgrund fört med sig 
till Sverige«. Vidare konstaterar man, under rubriken »Avsikts-
förklaring«, att ett gemensamt arbete mot etnisk diskriminering 
och för etnisk mångfald på arbetsplatsen är viktigt. I Sigtunas 
verksamhetsplan (också den enda i denna grupp) står att mång-
falden bland kommunens anställda på ett bättre sätt än idag kan 
behöva spegla kommuninvånarnas mångfald. Denna kvantita-
tiva ambition kompletteras med visionen om att kommunen ska 
vara en arbetsplats »där lokala överenskommelser om anställ-
ning och arbetsvillkor är fria från diskriminerande faktorer och 
att trakasserier och kränkande särbehandling motverkas«.
 Resten av dokumenten har tydligare och mer ambitiösa mål. 
Det finns dock en väsentlig skillnad i karaktären av uppsatta 
mål eller målsättningar genom dokumentens prioritering av 
kvantitativa eller kvalitativa mål och därmed direkta eller indi-
rekta strategier för ökad etnisk mångfald. Med kvantitativa mål 
och direkta strategier avses ambitionen om att via rekrytering av 
personer med utländsk bakgrund åstadkomma ökad mångfald 
på kommunens arbetsplatser. Kvalitativa mål och indirekta stra-
tegier förutsätter ökad mångfald genom insatser som inriktar 
sig på attityd- och strukturförändringar. (Se ovan under rubri-
ken »Skillnader i mål och strategier«.)
 Vid sidan av övergripande ambitioner om etnisk representa-
tivitet bland sina anställda betonar Kalmar, Mölndal och Täby 
kvalitativa mål och därmed indirekta strategier. En gemen-
sam nämnare för dessa tre kommuners planer är att de tar sin 
utgångspunkt i lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetsli-
vet. Dokumenten citerar, mer eller mindre, lagens paragrafer om 
arbetsförhållanden, rekrytering och trakasserier. Målen får där-
med karaktären av förebyggande åtgärder. Detta framgår tydligt 
av följande utdrag från avsnittet »Mål« i Täbys mångfaldsplan: 

Arbetsförhållanden: Vi ska gemensamt arbeta för en mångkulturell 
arbetsplats och mot främlingsfientlighet och rasism. Arbetsklima-
tet ska präglas av tolerans gentemot olika individer och grupper 
dvs respekt för vad de säger, hur de beter sig och hur de ser ut.
Rekrytering: Arbetssökande ska bedömas efter sina individuella 
förutsättningar utan ovidkommande hänsyn till etnisk bakgrund. 
Inom kommunen ska vi vara generösa med att ta emot praktikan-
ter, praoelever m. fl. med annan etnisk tillhörighet.
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Etniska trakasserier: Etniska trakasserier ska inte förekomma, dvs 
uppträdande som kränker individens integritet utifrån etnisk till-
hörighet. Alla eventuella trakasserier ska anmälas och ingen får 
utsättas för repressalier på grund av anmälan. (Policy och hand-
lingsplan för främjande av etnisk mångfald i Täby kommun.)

I Botkyrkas och Eskilstunas mångfaldsdokument finns en kom-
bination av övergripande kvalitativa och kvantitativa målsätt-
ningar, med en starkare betoning på kvantitativa aspekter. Båda 
kommunerna anger att den etniska mångfalden ska öka inom 
organisationens olika verksamheter och på olika nivåer, inklusive 
chefsnivå. Dock förekommer inte någon precisering när det t.ex. 
gäller ambitionsnivå och/eller tidsaspekten. Det finns exem-
pel på mångfaldsplaner, i denna dokumentgrupp, som tar sin 
utgångspunkt i lagen, men har valt att kombinera förebyggande 
målsättningar/åtgärder med mätbara kvantitativa mål. Lunds 
och Nässjös handlingsplaner är två tydliga exempel. Lund inle-
der med att »Mångfaldsplanen är ett komplement till lagen om 
åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet« och fortsätter 
under »Mål« med: 

att vi vill
• ha en sammansättning bland kommunens anställda som speglar 

den etniska mångfalden bland invånare i Lunds kommun
• att alla verksamheter inom Lunds kommun har anställda på olika 

nivåer med olika bakgrunder
• öka antalet chefer och arbetsledare med olika etniska bakgrunder
• aktivt bredda rekryteringen av anställda med olika etniska bak-

grunder inom kommunens samtliga verksamheter
• att de anställdas respekt för och kunskap om andra kulturer än 

den egna ökar
• tillvarata den språkliga och kulturella kompetens som finns hos 

våra medarbetare
• att inom de närmaste 5 åren ska minst 10 procent av förvaltning-

arnas anställda vara rekryterade bland arbetstagare med annan 
bakgrund än svensk 

• att Lunds kommun ska vara ett föredöme när det gäller att till-
lämpa av Sveriges ratificerade internationella konventioner om 
etnisk diskriminering i arbetslivet, samt att den etniska mångfal-
den är till nytta för alla kommunens invånare. (Mångfaldsplan 
för Lunds kommuns förvaltningar och bolag.)

De mest ambitiösa samt preciserade målen om ökad etnisk 
mångfald förekommer i Södertäljes integrationsprogram och i 
Trollhättans mångfaldsplan. Det sistnämnda dokumentet har 
som mål att öka andelen anställda med utländsk bakgrund 
från 5 procent (år 2002) till motsvarande andel av kommunens 
invånare på drygt 20 procent. Ett annat huvudmål är att minska 
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antalet anställda som upplevde sig diskriminerade pga. sitt 
etniska ursprung från 30 procent till noll (enligt en undersök-
ning år 2002).9

 Genom konkreta, mätbara mål skiljer sig Södertäljes inte-
grationsprogram markant från de fem övriga integrationspro-
grammen som samtliga hade en kombination av övergripande 
kvalitativa och kvantitativa mål. Målen i Södertälje bygger på 
statistik om andelen kommunanställda med utländsk bakgrund 
och förekommer i samband med integrationsprogrammets för-
sta av tre visioner: »Södertälje är en kommun som tar vara på 
den styrka och kompetens som finns i mångfalden«. Där uppges 
bl.a. följande mätbara mål för den interna utvecklingen: 

• 2004 har den del av kommunens personal (22 procent idag) 
som har utländsk bakgrund ökat med 3 procentenheter på alla 
nivåer inom organisationen.

• 2004 motsvarar personalsammansättningen i äldre-
omsorgen den etniska sammansättningen bland pen-
sionärer som bor i äldreboende eller har hemtjänst. 
(Mångfald och Gemenskap: Integrationspolitiskt program för 
Södertälje kommun)

 

Kommunernas plan för genomförande
När det gäller genomförande av mångfaldsarbetet saknas sådana 
uppgifter i Sigtunas och Jönköpings allmänna dokument. Dessa 
två dokument var också mest generella i sitt val av mål för arbe-
tet. Sigtunas ger ett antal riktlinjer för vad mångfaldsarbetet sär-
skilt ska uppmärksamma samtidigt som det konstateras att man 
ska utveckla riktlinjer kring mångfald. Avsnittet om mångfald 
i Sigtunas verksamhetsplan är snarare ett avstamp för mång-
faldsarbete än en färdig strategi. I Jönköpings personalpolitiska 
program ges först ett antal exempel på åtgärder mot diskrimine-
ring och sedan några generella riktlinjer om bl.a. arbetsgivarens 
ansvar för att i samverkan med arbetstagaren verka för att den 
etniska mångfalden utvecklas på olika nivåer. 

9  Mångfaldsarbetet i Trollhättans kommun baseras på en s.k. arbetsmil-
jöenkät som genomförs med två års intervall. De två målsättningarna 
i handlingsplanen bygger på en mätning av »mångfaldsvariablerna« 
etnisk bakgrund samt diskriminering pga. etnisk bakgrund som gjorts 
i arbetsmiljöenkäten år 2002. Den första variabeln visade att ca 5 pro-
cent av kommunens anställda hade utländsk bakgrund. Med utländsk 
bakgrund menades utomnordisk bakgrund. Enligt planen hade 23,4 
procent av kommunens invånare utländsk bakgrund år 2001. Den först-
nämnda målsättningen bestämdes mot bakgrund av detta förhållande. 
Mångfaldsarbetet ska sedan stämmas av mot varje ny mätning i arbets-
miljöenkäten tills målet om 20 procent uppnåtts.
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 Resten av kommunerna i denna grupp har planer för hur 
man ska nå sina uppsatta mål. Det handlar om preciserade 
åtgärder, ansvarsfördelning inom kommunens organisation och 
uppföljning/utvärdering. I linje med dokumentens inriktningar 
på mål förekommer dock vissa skillnader när det gäller priorite-
ring av åtgärdstyper och organiseringsmodeller. 
 Några av mångfaldsplanerna saknar preciserade kvantitativa 
mål för ökningen av etnisk mångfald (se avsnittet »Kommu-
nernas mål med mångfaldsarbete«). Förutom dominansen av 
förebyggande kvalitativa mål tar dessa dokument gemensamt 
en stark utgångspunkt i lagen om åtgärder mot etnisk diskrimi-
nering i arbetslivet. I linje med målsättningen om att förebygga 
förekomsten av etnisk diskriminering dominerar insatser med 
inriktning på att skapa en mångfaldsanpassad arbetsmiljö sna-
rare än att direkt sträva efter en ökning av den etniska mångfal-
den. Tre tydliga exempel är Kalmars, Mölndals och Täbys mång-
faldsplaner. De har en stark betoning på förebyggande åtgärder 
i samband med arbetsförhållanden, rekrytering och etniska 
trakasserier, dvs. samma struktur som finns i lagen. Dessa tre 
planer sätter ett tydligt och stort ansvar på kommunernas verk-
samhetschefer för att de ska förankra planen i organisationen, 
genomföra de föreslagna åtgärderna planenligt samt avrappor-
tera resultatet i samband med årliga uppföljningar i bokslut och 
årsredovisning. Följande utdrag från Täbys handlingsplan är 
mer eller mindre representativ även för Kalmar och Mölndal.

Åtgärder för att förebygga och hantera etnisk diskriminering utgör 
en del av arbetsmiljöansvaret, som är delegerat till cheferna i Täby 
kommun enligt reglerna i kommunens arbetsmiljödelegering. Detta 
innebär att varje chef med personalansvar svarar för att gällande 
handlingsplan följs och att åtgärder vidtas vid behov. (Policy och 
handlingsplan för främjande av etnisk mångfald i Täby kommun.)

De åtgärder som respektive chef åläggs att genomföra vid behov 
kan sammanfattas i följande punkter:

• att göra policyn känd i organisationen (Arbetsförhållanden)
• att se till att annonser och kravspecifikationer ska utformas så 

att ingen sökande utestängs på grund av icke-nödvändiga krav 
samt se till att meriter och kompetens bedöms objektivt (Rekry-
tering)

• att se till att etniska trakasserier uppmärksammas i uppfölj-
ningar av arbetsmiljön och att åtgärder vidtas enligt planen. 
(Etniska trakasserier) (Ibid.)

Kalmars och Mölndals mångfaldsplaner lägger det yttersta 
ansvaret för det målinriktade arbetet på ett centralt organ i 
kommunen, Personalenheten respektive Personal- och organi-
sationsutskottet. Genom att, som i exempelvis Kalmars mång-
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faldsplan, använda termen »skyldighet« när det gäller chefernas 
ansvar att se till att etniska trakasserier inte förekommer och 
hot om bl. a. uppsägning av den som utsätter någon annan för 
trakasserier markeras att kommunen tar allvarligt på frågan. 
Det som skiljer Mölndals plan från de andra i gruppen är kravet 
på respektive förvaltning att själv i enlighet med kommunens 
mångfaldsplan upprätta handlingsplaner mot etniska trakasse-
rier, negativa attityder, m.m. Chefer och arbetsledare med perso-
nalansvar ansvarar också för att den etniska mångfalden beaktas 
i all rekrytering, introduktion och kompetensutveckling likväl 
som i arbetsmiljöarbete och psykosociala personalfrågor. Hur 
arbetet utvecklas ska framgå av en årlig uppföljning som Perso-
nal- och organisationsutskottet i Mölndal och Personalenheten i 
Kalmar ansvarar för. 
 De sex återstående kommunerna (Botkyrka, Eskilstuna, 
Karlskrona, Lund, Nässjö, Södertälje och Trollhättan) hade 
en större ambition om representativitet bland sina anställda. I 
samtliga fall kombineras organisationsåtgärder med externt 
inriktade åtgärder, dvs. insatser som direkt riktar sig till rekryte-
ring av personer med utländsk bakgrund. Att väcka intresse hos 
sökande med olika etniska bakgrund i samband med utannon-
sering av kommunens olika tjänster är exempel på externt inrik-
tade åtgärder som förekommer oftast. Positiva synsätt på utbild-
ningar och/eller arbetslivserfarenheter från andra länder är en 
annan åtgärd. Introduktionsinsatser för anställda med utländsk 
bakgrund, översyn av anställningsrutiner samt marknadsföring 
av mångfaldsdokumentet är ytterligare exempel som är i linje 
med kommunernas målsättningar om ökad etnisk mångfald 
genom rekrytering av personer med utländsk bakgrund. 
 En kombination av preciserade intern- respektive extern-
inriktade åtgärder kommer tydligast till utryck i Trollhättans 
mångfaldsplan. Målet att öka andelen personer med utländsk 
bakgrund till 20 procent kombineras med förslag på utbild-
ningsinsatser och insatser som direkt vänder sig till invandrade 
personer som sökande till olika tjänster. Detta framgår tydligt av 
följande utdrag från kommunens mångfaldsplan: 

• MOD-utbildning10 av samtliga chefer
• Utbildning av chefer i mångfaldsorienterad rekrytering samt 

diskrimineringslagarna
• Externt kommunicera kommunens mångfaldspolicy:
• Folder riktad till invandrare (Så påverkar Du Dina möjligheter 

till anställning och karriär inom Trollhättans kommun)
• Mångfaldsinformation under »Lediga jobb« på hemsidan. (Per-

sonalpolitisk handlingsplan för etnisk mångfald inom Trollhät-
tans kommun.)

10  Mångfald och dialog-utbildning.
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 Beträffande målet att minska antalet anställda som upplever 
sig diskriminerade p.g.a. sitt etniska ursprung till en nollnivå 
uppger planen dock enbart interninriktade åtgärder:

• MOD-utbildning av ca 70 arbetsplatsombud
• Intern informationskampanj
• Öppna seminarier med kulturperspektiv. (Ibid.)

En brist i Trollhättans plan för genomförande av mångfaldsar-
betet är frånvaron av en tydlig ansvarsfördelning. Det är samti-
digt viktigt att uppmärksamma att kommunen har inrättat en 
halvtidstjänst som »Mångfaldshandläggare« på central nivå i 
syfte att stödja mångfaldsarbetets utveckling. Dessutom bygger 
genomförandet på återkommande arbetsmiljöenkäter. Enligt 
planen ska samtliga åtgärder vara genomförda innan arbetsmil-
jöenkäten skickas ut våren 2004. Resultaten från denna ska ana-
lyseras och en ny handlingsplan tas fram under hösten 2004 för 
att gälla perioden 2005–2007.
 I likhet med Trollhättan brister t.ex. Nässjös plan i tydlig 
ansvarsfördelning. Planens enda uppdrag går till kommunens 
parlamentariska nämnd i syfte att initiera en diskussion med de 
politiska partierna om hur man ska uppnå målet att öka ande-
len med utländsk bakgrund bland de förtroendevalda. Det som 
främst särskiljer Nässjös genomförandeplan är förslaget om 
positiv särbehandling av sökande med annan etnisk bakgrund 
än svensk, givet att kandidaterna har annars likvärdig kompetens. 
 Botkyrka, Eskilstuna, Karlskrona, Lund och Södertälje har en 
stor ambition att integrera arbetet i den ordinarie verksamheten 
genom bl.a. uppdrag som går till chefer för namngivna verksam-
heter. Cheferna ska bryta ned planernas huvudmål och åtgärder 
i delmål och insatser samt redovisa arbetets utveckling till cen-
trala enheter. Som samordnare, stöd och/eller ansvariga på cen-
tral nivå hänvisar Botkyrka till »Mångfaldsrådet«, Eskilstuna till 
kommunens Personalutskott, Karlskrona till sin Integrationsbe-
redning, Lund till en centralplacerade »Mångfaldsutvecklare«, 
medan Södertälje lägger ansvaret på kommunens olika nämn-
der. Delegering av arbetet får karaktären av uppdrag, eftersom 
rapportering till nämnda mottagare på central nivå villkoras i 
nästan samtliga fall med exakta tidsramar. Följande utdrag från 
Södertäljes dokument visar både på tydlighet i vad som ska 
göras och relevans i förhållande till uppsatta mål:

– varje kontor gör en plan för sitt mångfaldsarbete samt berättar i 
sin årsredovisning löpande från 2002 vilka ansträngningar som 
gjorts för att uppnå ökad mångfald

– alla platsannonsering innefattar en önskan om ökad mångfald 
genom formuleringen »Vi eftersträvar mångfald på arbetsplat-
sen, varför vi önskar sökande med olika etnisk bakgrund, kön 
och ålder«.
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– Dubbel kulturkompetens och flerspråkighet är en merit vid 
rekrytering.

– För att öka rekryteringsbasen till vård och omsorg anordnas 
särskilda praktikplatser kombinerade med svenskundervisning, 
som en förberedelse för yrkesutbildning.

– Sökande med yrkesutbildning från annat land skall om behov 
finns, erbjudas svenskundervisning och/eller kompletterande 
utbildning under en provanställning. (Mångfald och Gemen-
skap: Integrationspolitiskt program för Södertälje kommun.)

En stor majoritet av denna grupp, 10 av 12 dokument, visar 
tydlighet i planerna för sitt mångfaldsarbete. Ur ett samman-
taget perspektiv, dvs. med tanke på relevanta utgångspunkter 
för arbetet, kombinationen av preciserade kvalitativa respektive 
kvantitativa mål i förhållande till föreslagna intern- och extern-
inriktade åtgärder samt noggrannhet i ansvarsfördelning, före-
faller Lunds mångfaldsplan som mer genomtänkt än alla andra 
dokument i undersökningen. Hela 12 av planens 17 sidor ägnas 
åt frågan om hur arbetet ska genomföras i relation till målen. 
Bland annat får samtliga förvaltningar rekommendationen att 
utse egna »mångfaldsombud«. Mångfaldsombuden ska i sitt 
ordinarie arbete:

• stimulera och initiera aktivt mångfaldsarbete inom förvaltningen
• ge och förmedla information/utbildning i mångfaldsfrågor till för-

valtningens arbetsplatser
• bistå vid rekrytering och introduktion
• vara bollplank i kulturfrågor
• kunna ge råd till den som upplever sig vara diskriminerad hur 

man agerar och anmäler diskriminering. (Mångfaldsplan för 
Lunds kommuns förvaltningar och bolag.)

Även planens motivering till och förslag på tillvägagångssätt när 
det gäller målet om att öka antalet chefer med utländsk bak-
grund förtjänar att nämnas: 

Chefer med invandrarbakgrund är föredömen genom att det visar 
att invandrarbakgrund är av underordnad betydelse om kompe-
tensen är den rätta. Kommunen ska därför öka antalet chefer med 
invandrarbakgrund genom ledarutvecklingsprogram för blivande 
ledare och genom ökad externrekrytering. Karriärplanering ska 
ingå som en naturlig del av medarbetarsamtalet. Chefens attityd 
till och arbete med mångfaldsfrågor har stor betydelse för medar-
betarnas inställning till dessa frågor. Särskild utbildning och stöd 
ska därför ges arbetsledare för att de ska kunna förverkliga kom-
munens policy i mångfaldsfrågor. I denna utbildning ska särskilt 
betonas att de har ett ansvar för att motverka etnisk diskriminering 
och trakasserier på arbetsplatsen och i andra arbetsrelaterade situa-
tioner. (Ibid.)
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Sammanfattning 
Inledningsvis formulerades en modell över de kriterier som 
ett mångfaldsdokument bör innehålla, dvs. inriktning på mål-
grupp, mål, strategi och organisation. Med tanke på det stora 
antalet dokument som ingår i undersökningen valdes att utifrån 
dokumentens inriktningar på målgrupper kategorisera dessa i 
tre grupper. 
 Den första gruppen består av nio kommuners dokument som 
i titel och definitioner gör anspråk på att vara en gemensam 
plan för jämställdhet och mångfald. I tre fall hade dokumen-
ten karaktären av en separat plan för jämställdhet och mång-
fald, medan de övriga handlade om personalpolitiska program 
som delvis ägnade sig åt dessa två områden. Att behandla jäm-
ställdhet och mångfald i ett sammanhang kan ha flera fördelar, 
men också nackdelar. Till fördelarna hör en långvarig erfaren-
het av kampen om jämställdhet på arbetsmarknaden. Det finns 
också många beröringspunkter mellan idén om ett jämställt 
och mångfaldspräglat arbetsliv. Samtidigt finns risken att den 
etniska aspekten hamnar i skymundan. Kvinnor som grupp är 
starkt överrepresenterade bland kommunanställda, men under-
representerade på vissa nivåer. För många etniska ursprung i 
Sveriges befolkning är däremot utanförskapet det största proble-
met. Kampen om jämställdhet handlar i stor utsträckning om 
lika lön och befogenheter, medan det för personer med utländsk 
bakgrund i första hand handlar om kampen om lika rättigheter 
och möjligheter på arbetsmarknaden. 
 En precisering av förhållandet mellan jämställdhet och etnisk 
mångfald görs endast i ett av de totalt sex personalpolitiska pro-
grammen som behandlade jämställdhet och mångfald i ett sam-
manhang, nämligen Linköpings. De fem övriga programmens 
mål och åtgärdsplaner är av så pass generell karaktär att de 
knappast ger utryck för att vara ett styrdokument för ett målin-
riktat mångfaldsarbete. Även de tre särskilda dokumenten anger 
övergripande mål, men gör en skillnaden mellan jämställdhets-
lagens kriterier och lagen om åtgärder mot diskriminering i 
arbetslivet. Inte minst därför har dessa dokument en tydligare 
struktur och ansvarsfördelning när det gäller genomförandepla-
ner. 
 Den andra gruppen definierar mångfald utifrån olikheter i 
kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder 
och i vissa fall »allt som gör en människa unik«. Med få undan-
tag består denna dokumentgrupp av allmänna styrdokument 
som delvis ägnas åt kommunernas interna mångfaldsarbete. I 
de flesta fall tas mångfaldsfrågorna upp i allmänna personalpo-
litiska program eller generella integrationsprogram. Budgetar 
och verksamhetsplaner förekommer också i enstaka fall. Inrikt-
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ningen på mål är en annan gemensam nämnare. Kvalitativt 
sett avser målen att alla ska behandlas lika vid rekrytering och 
i samband med karriärutveckling. De kvantitativa målen gäller 
strävan efter att återspegla samhällets mångfald inom organisa-
tionen. I samband med dessa mål särskiljer sig några dokument 
genom en större fokusering på etnisk mångfald och betoning på 
representativitet inom olika verksamheter och på olika nivåer. 
En vidare precisering till mätbara mål med bestämda tidsramar 
förekommer endast i ett av 13 fall: Västerås. 
 En stor majoritet av dokumenten anger inga konkreta förslag 
till åtgärder. I de fall de föreslår åtgärder handlar det främst om 
direktiv mot förekomsten av diskriminering eller trakasserier 
samt utbildningsinsatser i syfte att öka kunskapen om mång-
faldsfrågor. Endast i ett fåtal fall finns preciserade åtgärder om 
rekrytering av t.ex. personer med utländsk bakgrund. Samtliga 
kommuner visar en stor ambition att integrera arbetet i den 
ordinarie verksamheten. Som en följd av denna strategi föreslås 
i ytterst få fall särskilda resurser som stöd till eller samordning 
av mångfaldsarbetet. I stället väljer man att i hög grad dele-
gera ansvaret till sina förvaltningar, nämnder, styrelser, bolag, 
etc. Med utgångspunkt i kommunens styrdokument ska dessa 
organ utarbeta handlingsplaner för sitt mångfaldsarbete. Resul-
tatet ska redovisas inom traditionella uppföljningssystem, som 
bokslut, årsredovisningar, verksamhetsplaner, m.m. Genom 
de opreciserade målen i kombination med avsaknad av åtgär-
der lämnas ett stort utrymme åt de ansvariga organen att själva 
avgöra ambitionsnivå och inriktning på arbetet. Risken är att 
mångfaldsarbetets genomförande blir beroende av förekomsten 
av »eldsjälar«. Det förekommer dock skillnader i graden av tyd-
lighet när det gäller direktiv som åläggs ansvariga nämnder och 
förvaltningar. I detta avseende är Borås, Landskronas och Stock-
holms avsnitt om deras interna mångfaldsarbete de mest ambi-
tiösa och tydligaste i denna kommungrupp. 
 Den tredje och sista dokumentgruppen, som i huvudsak 
består av separata mångfaldsplaner, gör en tydlig avgränsning av 
mångfaldsarbetet till etnisk mångfald. Dessutom utgörs doku-
menten i huvudsak av separata mångfaldsplaner. Endast i tre av 
12 fall tas arbetet med mångfald inom kommunen upp inom 
ramen för allmänna dokument. Kombinationen av övergri-
pande kvalitativa och kvantitativa mål dominerar även i dessa 
kommuners mångfaldsdokument. I många fall bryter man 
ned sina kvantitativa ambitioner till mätbara mål. Sådana pre-
ciseringar kombineras med förebyggande åtgärder med förslag 
som i betydligt högre grad än i andra kommuner riktar sig till 
förändringar i rekryteringsproceduren. I likhet med kommu-
ner vars dokument riktade sig till flera målgrupper än etnisk 
tillhörighet visar även denna grupp en stark vilja att integrera 
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mångfaldsarbetet i den ordinarie verksamheten. Direktiven till 
berörda nämnder, förvaltningar, styrelser, etc. är dock mer pre-
cisa och krävande när det gäller t.ex. uppföljning av arbetets 
utveckling. Detta kommer tydligast till utryck i de få mångfalds-
planer som undvikit att bryta ned sina ambitioner om repre-
sentativitet till mätbara mål. En annan väsentlig skillnad mellan 
denna kommungrupp och de två förstnämnda grupperna är 
förslag på särskilda resurser för genomförandet av arbetet och 
krav på tjänster som stöd för mångfaldsarbetet. Därmed visar 
denna kommungrupp en tendens till att kombinera sin delege-
ring av arbetet med en viss styrning på central nivå. 
 Förekomsten av särskilda mångfaldsplaner och en direkt stra-
tegi för ökad etnisk mångfald sammanfaller med varandra i en 
majoritet av den dokumentgrupp som initialt hade en avgrän-
sad inriktning på etnisk mångfald. Förekomsten av allmänna 
dokument sammanfaller med en i huvudsak indirekt strategi för 
ökad mångfald i de dokumentgrupper som riktade sig till flera 
grupper i sitt mångfaldsarbete. Med direkt strategi avses här 
mätbara mål och konkreta åtgärder för ökad mångfald genom i 
första hand rekrytering. Indirekta strategier innebär att man vill 
uppnå mångfald genom att åstadkomma förändringar i organi-
sationen. 
 Figur 3.2. illustrerar de skillnader mellan kommunernas 
mångfaldsdokument som visats i undersökningen samt ovan-
stående slutdiskussion. De kommuner som använt sig av ett 
avgränsat perspektiv på mångfaldsarbetet faller generellt inom 
de vänstra fälten, medan de övriga två kommungrupperna 
generellt faller inom de högra fälten. Tabellen är öppen för olika 
kombinationer och som framgått i undersökningen finns det 
flera mångfaldsdokument som bryter mot de tendenser som 
pekats ut.

Figur 3.2
Tendenser i kommunernas strategier för mångfaldsarbete.

Avgränsad till etnicitet Inriktning på målgrupp Utvidgad till flera

Ofta preciserade Uppsatta mål Ofta opreciserade

Mer direkt än indirekt Val av strategi Mer indirekt än direkt

Av särskild karaktär Typ av dokument Av allmän karaktär



Om intervjuernas karaktär och syfte
Som en led i undersökningen har respektive kommunchef i ett 
brev från Integrationsverket ombetts att föreslå »företrädare« 
för ett intervjubesök (se bilaga 1). Intervjuernas syfte var att 
komplettera informationen från kommunernas mångfaldsdo-
kument. I frågeformuläret ställdes frågor om det sätt på vilket 
respektive dokument tagits fram, hur det kom sig att man valt 
olika inriktningar på sitt mångfaldsarbete samt vilka erfarenhe-
ter som fanns av arbetets utveckling (se bilaga 2). 
 Intervjuerna genomfördes av rapportens författare, Hoos-
hang Bazrafshan, och en projektanställd, Sofia Kloo, under 
hösten 2003. Samtliga 42 kommuner medverkade, fast med 
varierande antal företrädare. Några få kommuner företräddes 
av en enda person, de flesta av tre till fyra och några av fler än 
fyra personer. Totalt medverkade 122. De flesta var personal/
utvecklingschefer, som oftast hade sällskap av ansvariga chefer/
ledare för verksamheter med inriktning på integrations- och/
eller mångfaldsfrågor. I ett fåtal kommuner (sex stycken) hade 
de intervjuade även sällskap av en eller två kommunalråd. Även 
kommundirektörer förekom vid två intervjutillfällen.1 
 I de kommuner som företräddes av flera personer deltog alla 
samtidigt under intervjun. Detta har varit till fördel för stu-
dien. Ofta har företrädarna kunnat komplettera varandra bero-
ende på skillnader i kunskap om mångfaldsarbetets bakgrund 
och utveckling. I stora drag har intervjuerna fungerat som ett 
forum för erfarenhetsbyte, eftersom undersökningen haft som 
ambition att ge exempel på kommuner som valt en annorlunda 
mångfaldsplan eller strategi för sitt mångfaldsarbete.
 Gruppintervjuer kan i vissa fall vara till nackdel för en studie. 

4. Erfarenheter av och  
reflektioner över intervjustudier 

1  De intervjuades namn och befattning framgår av rapportens källför-
teckning. 
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Det bör dock betonas att denna undersökning har karaktären 
av en kartläggning och inte är en utvärdering av kommuner-
nas mångfaldsarbete. Resultatet av intervjuerna ger en tämligen 
god bild av mångfaldsarbetets bakgrund, några väsentliga för-
klaringar till varför olika kommuner valt olika strategier i sitt 
dokument samt en viss uppfattning om arbetets utveckling. 
Avsnittet avslutas med en diskussion om eventuella samband 
mellan vad intervjuerna givit och analysen av mångfaldsdoku-
menten. Ambitionen är att detta tillsammans med kapitel fem 
både ska kunna fungera som ett stöd för kommunernas mång-
faldsarbete och ge en bred grundval för framtida uppföljnings- 
och/eller utvärderingsarbete. 

Begränsningar i  
redovisningen av intervjuerna
På grund av den stora uppslutningen, ibland har upp till sex 
personer representerat kommunen, har det varit svårt att få 
med alla olika inlägg. Det finns därför en risk att något som 
kommunföreträdarna själva betraktat som viktigt kan ha mis-
sats. Under rubriken, Om mångfaldsarbetets bakgrund, behand-
las endast de 34 kommunerna som vid tidpunkten för intervjun 
hade ett antaget mångfaldsdokument.2 I övrigt har samtliga 42 
intervjuer tagits med. Det är viktigt att påpeka att alla kommu-
ner har bidragit med viktig information, även om inte alla refe-
reras eller citeras. 
 En annan förklaring till att vissa kommuner inte lyfts fram 
mer, kan vara att den eller de personer som företrätt kommu-
nen har saknat kunskap i vissa frågor. Detta gäller i synnerhet 
avsnittet om mångfaldsarbetets utveckling. Med tanke på att 
de intervjuade i stor utsträckning har chefsbefattningar är det 
inte konstigt att de inte har egen erfarenhet av arbetets utveck-
ling i olika verksamheter. Därför har diskussionerna i huvudsak 
handlat om generella frågor, t.ex. hur man uppfattar stödet för 
arbetet inom organisationens olika delar. Även när det gäller 
arbetet med att ta fram mångfaldsdokumenten har inte alltid 
de intervjuade personerna varit med från början. I dessa fall är 
bakgrundsbilden till mångfaldsdokumenten inte lika detaljerad 
och därför kan jämförelsen med andra kommuners framtag-
ningsarbete ha blivit missvisande. 

2  Som framgår av beskrivningen av kommunernas mångfaldsdokument 
i kapitel tre hade åtta kommuner ännu inte ett antaget mångfaldsdo-
kument. Fyra av dem hade dock hunnit med att ta fram ett förslag till 
mångfaldsplan. 
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Erfarenheter av mångfaldsarbetets 
bakgrund, intervjuer i 34 kommuner 
Det sätt på vilket ett mångfaldsdokument tas fram bör ha stor 
betydelse för det fortsatta arbetets utveckling. Det är då viktigt 
med en bred enighet om och starkt stöd för behovet av doku-
mentet. Detta kan knappast uppnås om inte delaktigheten i 
arbetet med att ta fram dokumentet är stor. I ytterst få fall berör 
kommunerna dessa aspekter av mångfaldsarbetet i sina mång-
faldsdokument. Inte minst därför inleddes intervjuerna med 
några frågor om bakgrunden till mångfaldsdokumentet. Den 
inledande frågan är mest konkret – vilket år är mångfaldsdoku-
mentet ifrån och är det första dokumentet i sitt slag. Den andra 
frågan handlar om varifrån initiativet kommer, medan den 
tredje ställer frågan om politiker och tjänstemän i ett inledande 
skede varit eniga om planens struktur och innehåll. Den sista 
frågan handlar om hur det praktiska arbetet gått till med att ta 
fram planen. 

De flesta dokument är nya och de första i sitt slag 
Hälften av dokumenten är från år 2001 och en fjärdedel från 
2002. Merparten av övriga dokument är från 2003 med undan-
tag av ett från 2000 och ett fåtal som tagits fram mellan 1998-
1999. Nästan alla kommuner menar att dessa mångfaldsdoku-
ment är de första i sitt slag. Även om det dokument i vilket man 
nu tar upp mångfaldsfrågan i vissa fall funnits sedan tidigare, 
är själva avsnittet om mångfald nytt. Det finns flera exempel på 
kommuner som sedan länge haft integrationsprogram eller per-
sonalpolitiska program, men först under de senaste åren lagt till 
en egen del om mångfaldsarbetet på kommunens arbetsplatser. 
Södertälje och Sundsvall skiljer sig genom att de tidigare haft 
ett annat dokument där man tagit upp just mångfald, men då 
i mycket begränsad omfattning. Karlskrona är den enda kom-
mun som tidigare hade ett annat specifikt mångfaldsdokument. 
Detta var dock endast en »hyllvärmare« enligt kommunföreträ-
daren och det nya dokumentet ska därför ses som helt nytt. 
 Samtliga kommuner ligger efter i förhållande till olika natio-
nella styrdokument om integration och mångfald, t. ex. Integra-
tionspropositionen 1998 och lagen om åtgärder mot etnisk dis-
kriminering i arbetslivet 1999. 
 

De flesta dokumenten har kommit till genom ett 
politiskt initiativ och har politikernas stöd 
En fråga som också ställdes inledningsvis var vem som tagit ini-
tiativet. Av intervjuerna framgår att kommunernas dokument i 
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tre fall av fyra är resultatet av ett politiskt initiativ. I övriga kom-
muner, bortsett från Falun och Mölndal kommer initiativet från 
tjänstemän. I Falun och Mölndal har mångfaldsarbetet initierats 
lika mycket av politiker som tjänstemän. Här måste dock läg-
gas till att i flertalet kommuner finns en liknande kombination 
av upphovsmän. Många framhåller att initiativet rent formellt 
varit politiskt, men att det egentligen varit tjänstemän som upp-
manat politikerna och aktualiserat frågan. Gränsen mellan poli-
tiskt respektive tjänstemannainitiativ är inte alltid lätt att dra. 
I de fall där det inte finns några tvivel om att initiativet varit 
politiskt, råder det också samstämmighet mellan kommunernas 
politiska och administrativa ledningar kring behovet och struk-
turen av mångfaldsplanen. Endast i ett fall, Umeå kommun, ger 
man uttryck för motsättningar. Oenigheten handlade främst om 
vem som skulle ansvara för olika delar av genomförandet, och 
om målsättningarna då politikerna uppfattade de övergripande 
målen i planen som mycket svårmätbara. Kommunföreträdarna 
uppger att samtidigt som man planerade mångfaldsplanen, höll 
man på med att ta fram en introduktionsplan för nyanlända och 
att det därför rådde förvirring om vilka skillnaderna skulle vara 
mellan denna och den kommande mångfaldsplanen. 
 Linköping, Nacka och Sundsvall är exempel på kommuner 
där de intervjuade framhåller att det trots att man kommit över-
ens om dokumentets struktur och innehåll, kan uppstå problem 
i det praktiska genomförandet. Man menar att det är lätt att 
godkänna en plan men svårare att avsätta resurser och satsa det 
engagemang som krävs för att genomföra planen. 
 I de kommuner där mångfaldsdokumenten initierats av tjäns-
temän finns fler exempel på oenighet mellan kommunernas 
politiska och administrativa ledningar. Kommunföreträdare i 
Luleå kommun berättar att politikerna framförallt har oppone-
rat sig när det handlat om att konkretisera de kvantitativa målen. 
Man menar att det finns en rädsla hos politikerna för att rekry-
tera chefer på högre nivåer med utländsk bakgrund. Södertäljes 
förklaring till att det fanns en bristande samstämmighet är att 
det inte var chefstjänstemän som var initiativtagare. Mellan de 
tjänstemän och politiker som arbetar konkret med mångfalds-
arbete i Södertälje råder samstämmighet, men chefstjänstemän-
nen prioriterar sina sakområden och tar inte till sig mångfalds-
frågan helt och fullt. Även i Täby där initiativet kommit från 
tjänstemän är man inte helt överens om planen. I Täby tycks en 
viss brist på initialt politiskt intresse ha varit huvudproblemet. 
Politiker och tjänstemän har överhuvudtaget varit mer oense i 
de kommuner där mångfaldsarbetet initierats av tjänstemän. I 
kommunerna där politiker från början stått bakom mångfalds-
dokumentet har det i högre grad rått samstämmighet. 
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Olika grader av förankringsarbete 
Ytterligare en fråga som ställdes inledningsvis var hur mång-
faldsdokumentet rent praktiskt tagits fram. Syftet var bl.a. att 
få en uppfattning om hur många personer som varit inblan-
dade i framtagningsprocessen, och vilken roll och position de 
haft i kommunen. Intervjuerna syftade också på att få en bild 
av hur länge man arbetat med att ta fram planen och med vilka 
metoder. Utifrån svaren kan man urskilja tre ambitionsnivåer 
när det gäller förankringsarbetet i samband med framtagning 
av dokumenten. 
 Den första gruppen utgörs av ett mindre antal kommuner 
som har sett framtagningsprocessen som ett viktigt skede i 
mångfaldsarbetet och har därför arbetat hårt för att engagera så 
många som möjligt. En majoritet av kommunerna finns i den 
andra gruppen där man har utsett en grupp som i sin tur har 
bollat idéer med olika delar av organisationen för att få syn-
punkter på dokumentets innehåll, innan det lämnats till kom-
munfullmäktige för beslut. I den tredje gruppen är ambitionen 
ibland nästintill obefintlig när det gäller att förankra dokumen-
tet inom eller utanför organisationen. 
 Två kommuner som starkt skiljer sig från de andra är Lands-
krona och Linköping. I Landskrona var inte mindre än 220 
personer involverade i förarbetet. Man bildade s.k. fokusgrup-
per där integrationsfrågorna problematiserades. Under pro-
cessen arbetade man även med att fånga upp tankar och idéer 
externt i företag, föreningar och fackförbund. Sammanlagt 135 
personer var inblandade i Linköping, däribland politiker, tjäns-
temän och representanter från invandrarorganisationer. Här 
diskuterade man vid ett flertal seminarium som anordnades av 
kommunen och totalt tog förarbetet upp till ett och ett halvt år. 
 Karlskrona och Stockholm är två andra exempel på kommu-
ner där ett stort antal personer engagerats i arbetet. I Stockholm 
hade man sedan tidigare bildat ett nätverk med representanter 
från stadens olika förvaltningar och bolag och man använde sig 
av nätverket för att diskutera mångfaldsfrågorna. I Karlskrona 
kommun föregicks dokumentet av en integrationsberedning 
med förvaltningschefer från fem förvaltningar och kommun-
styrelsen och kommunalråd. Parallellt med beredningsarbetet 
anordnades i Karlskrona också debatter och nätverksträffar 
med externa aktörer. Botkyrka, Huddinge, Eskilstuna och Lund 
är andra kommuner som också haft relativt omfattande sats-
ningar. 
 Förutsättningarna för en djupare förankring ökar om man 
redan i framtagningsprocessen engagerar ett stort antal per-
soner som representerar kommunens olika verksamheter och 
administrativa nivåer. Att nyckelpersoner i implementerings-
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processen, som förvaltningschefer, även deltar i framtagnings-
arbetet är en bra förutsättning för att mångfaldsarbetet ska få 
fäste i verksamheterna. 
 Många kommuner har arbetat metodiskt i arbetsgrupper 
och sedan remitterat sitt förslag till mångfaldsdokument ut i 
förvaltningarna. Representationen i arbetsgrupperna har ofta 
varit ganska svag. Detta kan också vara en förklaring till att 
man fått mycket begränsat gehör i remissvaren. Förvaltnings-
cheferna som förväntas ge svar har inte själva deltagit i fram-
tagningsarbetet och har kanske inte ens varit medvetna om 
att mångfaldsfrågan initierats. En stor grupp av de kommuner 
som haft ett begränsat antal deltagare i framtagningsarbetet har 
varit de som arbetat om ett gammalt dokument. En förklaring 
till att just denna grupp är överrepresenterad kan vara att man 
förutsatt att det gamla dokumentet redan varit förankrat. Det 
finns också kommuner som hunnit göra en uppföljning av sitt 
mångfaldsdokument och som kommit fram till att man enga-
gerat för få i framtagningsprocessen. Kommunföreträdaren 
för Kalmar kopplar ihop den bristande förankringen av deras 
handlingsplan med att för få deltog i framtagningsprocessen: 
»det fanns ingen som deltog i arbetet med framtagningen som 
arbetar längre ner och ut i organisationen. Det var ett misstag 
har vi märkt« (Kommunföreträdare Kalmar kommun, 1/10-03). 
 Som kommunföreträdarna för bl.a. Nacka och Sundsvall 
påpekade tidigare, är det inte säkert att genomförandet av pla-
nen blir framgångsrikt bara för att politiker och tjänstemän 
inledningsvis är överens om vad mångfaldsdokumentet ska 
innehålla. Men det finns ett uppenbart samband mellan ett 
politiskt initiativ, enighet om planens struktur och innehåll och 
stora satsningar i kommunernas förarbete. I de kommuner där 
man satsade stora resurser på förarbetet, har det varit politiker 
som stått bakom initiativet till mångfaldsarbetet. Så gott som 
samtliga av dem uppger också att kommunens politiska och 
administrativa ledningar varit överens om planens innehåll. Ett 
politiskt initiativ förefaller alltså vara en avgörande faktor för 
en bred enighet gällande mångfaldsdokumentets struktur och 
innehåll, som i sin tur ökar förutsättningarna för en bred för-
ankring. 

Om förklaringar till olika vägval
I linje med analysen av kommunernas mångfaldsdokument 
har intervjuerna styrs av tre olika frågekategorier. Den för-
sta behandlar motiven bakom valet av målgrupp ur två olika 
aspekter. Den ena aspekten tar sin utgångspunkt i dokumen-
tens inriktningar på målgrupper, dvs. fokuserar man endast 
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på etnisk tillhörighet eller inkluderar man även andra aspekter 
som jämställdhet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 
vilka också förekommer i antidiskrimineringslagarna. Den 
andra aspekten tar upp frågan om mångfaldsarbetet riktas till 
hela kommunen som samhälle, eller endast internt inom den 
kommunala organisationen. 
 Den andra kategorin behandlar olika förklaringar till valet av 
målsättning. Här har vi utgått från dokumentens inriktningar 
på kvantitativa respektive kvalitativa målsättningar och de 
argument som kan finnas bakom dessa vägval.
 Den tredje kategorin berör olika förklaringar till de huvud-
åtgärder som kommunerna vidtagit i sitt mångfaldsarbete. 
Det tycks finnas ett behov i kommunerna att särskilt diskutera 
motivet till varför man ska arbeta med mångfald och i så fall 
hur man bör gå tillväga. De beröringspunkter som kommunfö-
reträdarna främst velat diskutera har därför fått vara styrande 
under intervjuerna. 

Förklaringar till bred respektive  
smal inriktning på målgrupper 
Som framgår av analysen i kapitel tre hade en tredjedel av 
kommunerna begränsat sitt dokument till att gälla bara etnisk 
mångfald. Resten av kommunerna hade valt att inkludera även 
kön, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. Den första 
frågan som ställdes till kommunföreträdarna var hur man reso-
nerat sig fram till valet av en bred respektive avgränsad inrikt-
ning på målgrupper. Svaren på denna fråga kan sammanfattas i 
två förklaringar och delvis olika förutsättningar. 

Antidiskrimineringslagarna som motiv
En vanlig förklaring till att majoriteten valt en bred målgrupp 
är att man utgått från antidiskrimineringslagarnas inriktningar 
på etnisk och religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, funk-
tionshinder, ålder. Därför valde man att se till olikheter i all-
mänhet och ville inte skilja ut bara en minoritetsgrupp. Intres-
sant nog hävdar många företrädare att själva definitionen måste 
vara allmän, men att målsättningarna kan ha ett tydligt fokus 
på just etnicitet. Haninge är ett bland flera exempel på kommu-
ner där man resonerat så: »Det föll sig helt naturligt för oss att 
ha ett inkluderande perspektiv – all personal behövs. Däremot 
mäktar vi inte med att jobba praktiskt med allt«. (Kommunfö-
reträdare Haninge kommun, 12/11-03). Helsingborg uttrycker 
sig snarlikt: »Att vidga begreppet har varit självklart för oss. 
När det gäller själva implementeringen ligger fokus dock på 
etnicitet. Etnicitet är så stort, och man måste ju börja någon-
stans« (Kommunföreträdare Helsingborgs stad, 10/10-03). 
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Effektivitet som motiv
Ett vanligt argument för att välja en bredare inriktning är att 
man vill begränsa antalet planer och styrdokument. Med tanke 
på att kommunernas generella verksamheter styrs av ett stort 
antal styrdokument ser många av kommunföreträdarna en 
fördel i att ha ett och samma dokument för olika aspekter av 
mångfaldsarbetet. Annars befarar man att de olika mångfalds-
planerna kommer att drunkna i en uppsjö av styrdokument 
och därmed bidra till ineffektivitet för att inte säga likgiltighet 
hos personalen. Dessa synpunkter kommer framförallt från de 
större kommunerna som bl.a. Göteborg, Malmö, Stockholm 
och Västerås, men också från mindre kommuner som Halm-
stad: »Vi har ett inkluderande perspektiv i definitionen, men 
vi har avgränsat våra målsättningar till etnisk mångfald. Vi har 
diskuterat att även personer med funktionshinder ska komma 
med i våra målsättningar om representativitet…Vi har sam-
manlagt ca 760 olika planer och dokument i kommunen, och 
det handlar om att man måste välja ut och prioritera olika 
områden. Centralt har vi 50–60 planer i kommunen, innehållet 
i dessa måste integreras efterhand i budgetplanen och årsredo-
visningen« (Kommunföreträdare Halmstad, 06-11-03).
 Detta är i princip samma argument som många av de kom-
muner vars dokument är avgränsade till enbart etnisk mångfald 
använder sig av.3 En vanlig förklaring är att man valt just att 
lyfta fram den etniska mångfalden för att den inte ska förlora 
fokus jämfört med andra aspekter av mångfald i en gemensam 
plan. »Etnicitet är en del i diskrimineringsarbetet, men för att 
den inte ska drunkna bland de andra perspektiven lyfter vi upp 
den. Det finns separata planer för andra områden som jäm-
ställdhet t.ex.« (Kommunföreträdare Mölndals kommun 9/10-
03). Landskrona är på denna punkt allra tydligast: »Vi vill inte 
att folk där ute i förvaltningarna ska kunna smita från ansvaret 
att ta hänsyn till etnisk mångfald genom att t.ex. säga att man 
tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet istället. Genom att 
vara exkluderande kan man inte smita undan på samma sätt« 
(Kommunföreträdare Landskrona kommun, 21/11-03).
 Kärnan i resonemanget kring en bred respektive avgrän-
sad inriktning är tanken på högsta möjliga effektivitet. Det är 
därför svårt att säga om det ena sättet är bättre än det andra. 
Kommunföreträdaren för Nässjö menar t.ex. att det i en min-
dre kommun inte finns samma risk som i större kommuner 
att ett exkluderande mångfaldsdokument försvinner i ett hav 
av andra dokument. För henne har det känts mer effektivt att 
kunna hänvisa till ett specifikt dokument om etnisk mångfald 
för att få de olika verksamheterna att avsätta praktikplatser till 

3  För information om kommungrupperna se kapitel 3.
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invånare i kommunen med utländsk bakgrund. Ett annat sätt 
att hantera detta är ett intressant förslag som Täby ger: »Det 
bästa vore om man hade alla perspektiv med, men att man årli-
gen prioriterar en viss fråga« (Kommunföreträdare Täby kom-
mun, 16/10-03). Här förespråkas således ett inkluderande per-
spektiv, men med ett växelvis exkluderande fokus.

Ytterligare förklaringar
Vid sidan av de två motivförklaringarna kan valet av inriktning 
på målgrupp i praktiken ha många andra förklaringar. Eldsjälar 
brukar spela en stor roll i olika sammanhang. Det är också vad 
som framgår av några av intervjuerna, t.ex. i Kalmar, Luleå och 
Uppsala. 
 Den politiska ledningens sammansättning, engagemang i 
och erfarenheter av mångfaldsfrågor kan också spela en väsent-
lig roll. I vissa fall uppger man att den breda inriktningen har 
varit en kompromiss, i syfte att nå enighet om dokumentet. Det 
finns också fall där man överhuvudtaget inte har någon förkla-
ring till varför man valde en viss inriktning. 
 En annan faktor som kan ha varit av stor betydelse är kom-
munens andel invånare med utländsk bakgrund. Botkyrka, 
Eskilstuna, Lund, Sigtuna Södertälje och Trollhättan utgör 
hälften av de kommuner som valt att avgränsa sitt arbete till 
enbart etnisk mångfald. Dessa kommuner har de högsta ande-
larna invånare med utländsk bakgrund. Malmö, Landskrona, 
Stockholm, Västerås och Växjö visar i sina dokument ett starkt 
fokus på etnisk mångfald, trots att de har en bred definition 
av begreppet. Den etniska segregationen på arbetsmarknaden 
är ofta störst i kommuner med en hög andel invånare med 
utländsk bakgrund. Utifrån sådana premisser kan det vara mer 
motiverat att välja en tydligare inriktning på etnicitet. 
 Enligt kommunföreträdarna har merparten av kommu-
nerna en stor ambition att utvidga sitt interna mångfaldsar-
bete genom att själva framträda som en god förebild. Detta 
argument framförs av såväl kommuner som har en bred som 
begränsad inriktning på målgrupper. De senare lägger en 
större vikt vid representativitetsaspekten, medan andra vill se 
sin organisation som förebild i antidiskrimineringsarbetet. 
Sundsvalls kommun uttrycker sig som följer: »Planen vi har 
tar främst upp punkter som rör det interna arbetet. Vi måste 
själva inom kommunen vara ett föredöme om vi också ska 
kunna påverka utåt« (Kommunföreträdare Sundsvall kom-
mun, 5/11-03). Stockholm och Landskrona ser sitt interna 
arbete som ett verktyg att nå ut till andra arbetsgivare i kom-
munen. »Intern mångfald är i sig ett verktyg för det externa 
utfallet«, menar en företrädare för Stockholm stad (Stockholm 
17/10). Kalmar tycks ha kommit längst genom att använda sig 
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av antidiskrimineringsklausuler vid avtal och beställning av 
varor och tjänster. Företrädare för Stockholm påpekar att man 
nu undersöker möjligheten att bojkotta företag som dömts för 
diskriminering. Trots tveksamheten om sådana krav bryter mot 
upphandlingslagen tyckte en majoritet av företrädarna att det 
vore intressant att kunna använda någon typ av antidiskrimi-
neringsklausul i syfte att förebygga diskriminering i samhället 
och på så sätt uppnå en större mångfald i samhället. 

Förklaringar till valet av olika mål
Till stor del dominerades kommunernas mångfaldsdokument 
av en kombination av övergripande kvalitativa respektive kvan-
titativa mål. En minoritet av dokumenten hade velat sätta upp 
mätbara kvantitativa mål. Att ha kvalitativa mål innebär en utta-
lad strävan efter attitydförändringar mot en mångfaldsvänlig 
organisation. Med kvantitativa mål avses här en strävan efter att 
återspegla samhällets mångfald bland sina anställda. Svaren på 
frågan om varför man valde olika typer av mål kan sammanfat-
tas i tre huvudförklaringar: attitydförändringar, brist på statistik 
om personalsammansättning och rädsla för att misslyckas. 

Attitydförändringar
Den indirekta förklaringen till valet av kvalitativa målsättningar 
är att det finns problem med fördomar och främlingsfientlig-
het i kommunerna. Detta är inte något som kommunföreträ-
darna förnekar. Men man uttrycker sig lite försiktigt och menar 
att det ofta handlar om okunskap och en rädsla för det okända. 
Kvantitativa mål innebär i sin tur vanligtvis en strävan efter att 
den demografiska sammansättningen av kommuninvånare ska 
återspeglas i de kommunala verksamheternas personalsam-
mansättning. 
 Merparten av kommunerna har en kombination av över-
gripande kvalitativa och kvantitativa mål i sina mångfaldsdo-
kument (se kapitel 3). I dessa fall anser många kommunföre-
trädare att de kvalitativa och kvantitativa målen hänger ihop. 
Genom att sprida kunskap ut i verksamheterna om kulturskill-
nader vill man komma till rätta med de diskriminerande struk-
turer som hindrar personer med utländsk bakgrund att komma 
in på de kommunala arbetsplatserna. Här finns exempel på 
kommuner som anser att de kvalitativa åtgärderna i sig är ett 
verktyg för att uppnå de kvantitativa målsättningarna om ökad 
representation i kommunens verksamheter. I ett stort antal 
intervjuer gav kommunföreträdarna exempel på konferenser, 
seminarier samt särskilda utbildningsinsatser som handlade 
om mångfaldsfrågor. I vissa fall har alla kommunanställda varit 
välkomna, i andra har framför allt verksamhetschefer, politi-
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ker och ansvariga för integrations- och mångfaldsfrågor, haft 
företräde. Landskrona och Trollhättan är två av flera kommu-
ner där man bl.a. satsat på utbildning av kommunanställda på 
chefsnivå. Intervjuerna i Trollhättan visar att intresset för att 
delta i sådana utbildningar varit låg från verksamhetschefernas 
sida. Bristande tid eller resurser kan vara en förklaring, men 
intervjuerna visar också på ointresse. 
 Det finns fler exempel på kommuner som har både kvalita-
tiva och kvantitativa mål, men som menar att man måste börja i 
motsatta änden: »Vi har båda perspektiven, men med betoning 
på kvantitativa mål. Det är i mötet mellan människor med olika 
bakgrund som man märker att likheterna är fler än olikheterna. 
Detta måste man uppleva själv« (Kommunföreträdare Nässjö, 
2/10-03). Kalmar och Västerås är två andra exempel på kommu-
ner som utgår från de kvantitativa målen. De menar att dessa 
föregår de kvalitativa och att man bara genom att mötas över 
kulturgränserna kan överbrygga fördomar och okunskaper. 
 Ytterst få kommuner har helt tagit avstånd från övergripande 
kvantitativa mål, dvs. ambition om att återspegla samhällets 
mångfald bland sina anställda. Göteborg och Uddevalla fram-
håller kvalitativa mål i sitt mångfaldsarbete. I Göteborg har 
kommunföreträdarna representerat stadens mångfaldsenhet 
och man ska därför vara försiktig med att låta deras målsätt-
ningar vara representativa för hela stadens mångfaldsarbete. 
Som de själva påpekar är mångfaldsenheten en av flera resur-
ser att ta till i strävan efter ökad mångfald i Göteborg. Mång-
faldsenheten som ändå måste sägas ha en viktig funktion i inte-
grationsarbetet, har renodlat kvalitativa målsättningar: »Målet 
är att skapa en bättre organisation och en bättre arbetsplats, 
inte att utöka antalet anställda med etnisk bakgrund« (Kom-
munföreträdare, Göteborg, 15/10-03).
 Förklaringarna bakom Uddevallas val av helt kvalitativa mål 
är att man var rädd för att bli diskriminerande: »Vi har disku-
terat mycket kring detta och kom fram till att en form av åter-
spegling kunde bli diskriminerande åt andra hållet. …posi-
tiv särbehandling gällande etnicitet är inte lagligt på samma 
sätt som när det gäller kön« (Kommunföreträdare Uddevalla, 
25/11). Uddevallas syn på kvantitativa mål är ett undantag. 

Brist på statistik om personalsammansättning
För att kunna bedriva ett förändringsarbete av den demogra-
fiska återspeglingen på kommunens arbetsplatser krävs det att 
man har siffror på den demografiska sammansättningen bland 
invånarna och kommunanställda. Det i särklass vanligaste 
problemet för kommunerna när det gäller att sätta upp kvan-
titativa mål har varit omständigheterna kring att registrera de 
kommunalanställdas ursprung. Detta har vållat stora bekym-
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mer för kommunföreträdarna som hänvisar till problem med 
att registrera kommunanställdas nationaliteter. Framförallt är 
det etiska aspekter som här gör sig gällande i termer av kränk-
ningar av människors integritet etc. Många kommunföreträ-
dare har dessutom uppfattningen att det är förbjudet enligt lag 
att registrera de anställdas etniska tillhörighet. 
 Med rätta hävdar en majoritet av kommunföreträdarna att 
det utan aktuell statistik finns ytterst små förutsättningar för att 
kunna sätta upp mätbara mål, följa upp resultat och i bästa fall 
nå målet att återspegla samhällets etniska mångfald bland sina 
anställda på olika nivåer. Detta ses som det största hindret till 
måluppfyllelse. Det är därför viktigt att poängtera att det inte 
är olagligt att registrera personalens ursprung så länge det inte 
sker mot deras vilja. En viktig princip borde vara att »ändamå-
let helgar medlen« och så länge man kan motivera syftet med 
registreringen, borde det inte vara några problem.4 

Rädsla för att misslyckas?
Den viktigaste förklaringen till att de kvalitativa målen ofta får 
större spelrum i det praktiska genomförandet, är att kommu-
nerna har problem med att kvantifiera sina mål så som beskrivs 
ovan. En annan förklaring kan vara att man i kommunerna är 
rädda för att misslyckas med måluppfyllelsen. Kvalitativa mål 
är inte lika lätta att misslyckas med. Kommunföreträdare för 
Örebro5 berättar att man fick ändra målformuleringen i mång-
faldsdokumentet på uppmaning av politikerna: »Termen att 
›återspegla‹ befolkningssammansättningen i den kommunala 
organisationen blev för mycket för politikerna. Istället står det 
nu i programmet att intern mångfald behövs för att bemöta 
extern mångfald« (Kommunföreträdare Örebro, 28/10-03). I 
Sundsvalls kommun ges också uttryck för en liknande rädsla: 
»Vi har tidigare satt upp procenttal när det gäller målsättningen 
att öka antalet anställda i kommunen med utländsk bakgrund, 
men när vi kände att vi inte kunde leva upp till dem så de togs 
bort« (Kommunföreträdare Sundsvall, 5/11). En risk med ett 
övervägande kvalitativt perspektiv i valet av målsättningar är 
att de kan falla ganska platt i jämförelse med de kommuner 
som har mer offensiva, kvantitativa målsättningar. Detta är ett 
faktum som man upptäckte i Lunds kommun: »Vi har både 
kvalitativa och kvantitativa målsättningar. Nu fokuserar vi på 
resultatmål. En anledning till att de kvantitativa målsättning-
arna finns är att förvaltningarna knappt svarat på kvalitativa 
målsättningar« (Kommunföreträdare Lund, 10/10-03). 

4  DO har bl.a. gett ut en handbok samt flera skrifter med råd för myndig-
heternas arbete för att främja mångfalden i arbetslivet, se kapitel 6. 

5  Örebros mångfaldsdokument var vid tidpunkten för intervjun inte 
antaget. 
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 Genom att sätta upp konkreta och mätbara mål skapar man 
större förutsättningar för mätbara uppföljningar som i sin tur 
kan effektivisera mångfaldsarbetet. Förhoppningsvis kan analy-
sen i följande kapitel underlätta detta arbete för kommunerna 
framöver. 

Förklaring till olika åtgärdsplaner
En stor majoritet av kommunerna hade valt att inte ange några 
konkreta åtgärder (se kapitel 3). I de fall man hade föreslagit 
åtgärder dominerades dessa av förebyggande insatser, som 
utbildning i mångfaldsfrågor, diskriminering, etc. Dessa prio-
riteringar förklaras i huvudsak med ovan redovisade argument 
om kvalitativa målsättningar. En del kommuner hänvisar till sin 
utgångspunkt i lagen om åtgärder mot diskriminering i arbets-
livet och dess kriterier om åtgärder i samband med arbetsför-
hållanden, rekrytering samt etniska trakasserier. Det förekom-
mer inte sällan att företrädare för olika kommuner öppet 
erkänner att negativa attityder mot personer med utländsk här-
komst är ett stort problem. I många fall pekar man på bristande 
kunskaper om andra kulturer eller omedvetna värderingar som 
en huvudförklaring. Därmed aktualiseras kvalitativa åtgärder 
som riktar sig till förändringar inom organisationen snarare 
än rekrytering av personer med utländsk bakgrund. Utan en 
anpassad organisation är det »meningslöst att anställa en per-
son från t.ex. Afrika« hävdar en företrädare. 
 I en absolut majoritet av dokumenten sammanfaller inrikt-
ningen på kvalitativa målsättningar och förebyggande åtgärder 
med en delegerande strategi för genomförandet av mångfalds-
arbetet. Direktiven går i hög grad till kommunernas förvalt-
ningar, nämnder och bolag att utifrån angivna riktlinjer ta fram 
egna handlingsplaner för sitt mångfaldsarbete. Diskussionen 
kring detta vägval kan sammanfattas i en enda förklaring, 
nämligen »vi vill integrera mångfaldsfrågorna i den ordinarie 
verksamheten«. I vissa fall tycks man ha dragit lärdomar från 
sitt arbete med jämställdhetsfrågor. Frågan hamnade på verk-
samheternas dagordning först efter en integrering av jämställd-
hetsfrågorna i den ordinarie verksamheten. Särskilda resurser 
eller ansvariga för mångfaldsarbetet riskerar, enligt denna för-
klaring, att stå eller falla beroende på extra resurser. 
 Som det kommer att framgå av följande avsnitt har ett antal 
kommuner inrättat särskilda resurser på central nivå. Intres-
sant nog använder sig även dessa kommuner av integrerings-
argumentet. Här menar man att en central ansvarig tjänst eller 
enhet för mångfaldsarbete är nödvändig som både resurs och 
en signal till organisationen om att kommunen lägger stor vikt 
vid frågan. 
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 Företrädare för framför allt större kommuner ser delegering 
av arbetet som en naturlig strategi, med tanke på stora skillna-
der i olika stadsdelar och verksamheter. Behovet av åtgärder 
varierar beroende på andel invånare med utländsk bakgrund i 
stadsdelen, elever i skolan, personal i vården, etc. 

Om mångfaldsarbetets utveckling
Som inledningsvis togs upp har vi ingen ambition att med 
denna redovisning återge en bild av den praktiska utvecklingen 
eller utfallet av mångfaldsarbetet i de undersökta kommunerna. 
För detta syfte krävs betydligt större resurser och andra arbets-
metoder. Dessutom hade alla företrädare inte likvärdig känne-
dom om hur arbetet har utvecklats i olika delar av kommunen. 
Nedan redovisas en generell bild av utvecklingsarbetet och det 
stöd som tycks finnas för mångfaldsarbetet inom olika delar av 
organisationen. Utifrån frågorna ger intervjuerna utrymme för 
några intressanta slutsatser om arbetets utveckling i förhållande 
till analysen i kapitel tre. 

Begränsade erfarenheter av arbetets utfall
För att få en preliminär bild av hur mångfaldsarbetet hittills 
avlöpt tillfrågades kommunföreträdarna om de genomfört 
någon uppföljning eller utvärdering av mångfaldsplanen. Två 
tredjedelar av kommunerna hade vid tidpunkten för intervjun 
(hösten 2003) ännu inte genomfört någon form av uppföljning 
eller utvärdering. Detta förefaller anmärkningsvärt med tanke 
på att frågan ställdes drygt fyra år efter att Integrationspropo-
sitionen samt Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering 
trädde i kraft, 1998 respektive 1999. Till kommunernas försvar 
ska sägas att de flesta av dem har relativt nya mångfaldsdoku-
ment. Merparten av dokumenten är framtagna och antagna 
mellan 2001–2003. Den vanligaste förklaringen till utebliven 
uppföljning/utvärdering är att man inte varit mogen för detta 
och att arbetet varit alltför »ungt«. 
 Många kommuner har dock initierat en utvärdering, utan 
att kunna genomföra den. Den huvudsakliga förklaringen är 
brister i förvaltningarnas redovisning av mångfaldsarbetet. 
Utvärderingarna skulle ske i samband med årliga redovisningar 
av den generella verksamheten. Erfarenheterna visar att många 
verksamheter inte har kunnat eller velat ta upp mångfaldsfrå-
gor i sina redovisningar. Som svar på detta har det framförts 
olika förklaringar av olika kommunföreträdare. En del menar 
att det kan ha berott på att man varit mitt uppe i en omorga-
nisering. Andra är mer självkritiska och anser att det är brister 
hos berörda verksamheter att man inte fått in det material som 
efterfrågats. Så är fallet i t.ex. Huddinge, Kalmar och Södertälje.
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 I Kalmar ser man förvaltningarnas oförmåga att redovisa sitt 
mångfaldsarbete som ett indirekt resultat av att mångfaldspla-
nen inte varit förankrad . Därför sökte man under hösten 2003 
nya metoder för att mångfaldsarbetet skulle få fäste i förvalt-
ningarna. Även i Halmstad har man genomfört en uppfölj-
ning, men då man inte hade något att jämföra med skulle den 
fungera mera som en utgångspunkt för senare uppföljningar. 
Intrycket av denna första undersökning i Halmstad var dock 
att engagemanget för mångfaldsarbetet skilde sig mycket bero-
ende på förvaltning. I Halmstad ska framöver en utvärdering 
genomföras vartannat år. 
 Bland de kommuner som inte gjort någon uppföljning finns 
det något enstaka exempel där man överhuvudtaget inte verkar 
ha reflekterat över syftet med att göra en utvärdering. 
 Det finns också ett antal kommuner som genomfört upp-
följningar. Borås och Sollentuna är exempel på kommuner 
som har delegerande mångfaldsplaner. I Sollentuna är det en 
anställd på personalavdelningen som står för uppföljningsarbe-
tet och som samlat in och sammanställt de olika handlingspla-
nerna från förvaltningarna. Intrycket efter sammanställningen 
var att förvaltningarna varit ganska försiktiga med att uttrycka 
sina mål. Endast socialkontoret hade haft ett konkret mål – att 
öka representationen av befolkningssammansättningen bland 
de anställda. I Borås höll man under tidpunkten för intervjun 
på med att samla in förvaltningarnas handlingsplaner. Syftet är 
där att göra en årlig uppföljning av dessa handlingsplaner. Som 
hjälp i utvärderingsarbetet hade man köpt in Kommunförbun-
dets program Backspegeln. Det enda intryck man hade fått dit-
tills var att handlingsplanerna såg mycket olika ut beroende på 
förvaltning. 
 I Landskrona kommun, som också har en delegerande mång-
faldsplan, ska alla förvaltningar årligen redovisa sina handlings-
planer för kommunfullmäktige. År 2002 fick man dock inte in 
planer från samtliga verksamheter, beroende på omständighe-
ter kring riksdags- och kommunvalet och på grund av att den 
tjänst som avsatts för mångfaldsarbetet tillfälligt tagits bort. I 
uppföljningen som gjordes 2003 blev responsen »dålig« – alla 
förvaltningar lämnade inte in egna planer och vissa var mycket 
bristfälliga. Enligt företrädare för kommunen resulterade det i 
att man nu gått tillbaka till förvaltningarna med skärpta upp-
maningar. Handlingsplanerna ska nu också följas upp och 
redovisas i kommunstyrelsen i kvartalsboksluten. Mölndal är 
en annan kommun som samlat in handlingsplaner från olika 
förvaltningar. 
 Karlskrona hade i sitt måldokument (från 2003) som mål att 
respektive nämnd och kommunalt bolag årligen ska utarbeta 
egna planer med mätbara mål. Så har också skett under 2004, 
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enligt senare inkomna uppgifter från kommunens företrädare. 
Stockholm har enligt ett uppföljningsdokument (Sammanfatt-
ning av Jämställdhets- och Mångfaldsplaner för år 2003) samlat 
in 46 lokala handlingsplaner som bygger på kommunens cen-
trala mångfaldsdokument. En intressant lärdom därifrån är att 
i drygt hälften av fallen har man valt att utarbeta en gemensam 
plan för jämställdhet och etnisk mångfald. En slutsats av upp-
följningen är att kommunens personalpolitiska avdelning kom-
mer att ta fram en mall för jämställdhets- och mångfaldsplaner 
inför planarbetet år 2004. En liknande uppföljning har också 
gjorts i Malmö där man bl.a. redovisar måluppfyllelserna från 
17 insamlade mångfaldsplaner från olika stadsdelsnämnder. 
(Malmö stad, Verksamhetsplan för 2003). Liksom i Stockholm 
visar uppföljningen i Malmö att andra nämnder och verksam-
heter kommer att utarbeta egna mångfaldsplaner under 2003. 
Lund har också genomfört en enkätundersökning för att följa 
upp förvaltningarnas arbete med att ta fram egna planer. Ett 
preliminärt resultat är att vissa förvaltningar utarbetat egna 
planer, medan andra använder kommunens mångfaldsplan. 
 Det finns ytterligare kommuner som gått vidare med sina 
tankar om att det centrala mångfaldsdokumentet ska leda till 
lokala handlingsplaner, bl.a. Eskilstuna och Växjö. Linkö-
ping är den enda kommun som gjort en grundlig satsning på 
att följa upp och utvärdera sitt mångfaldsarbete. Här har man 
anlitat en extern konsult som bl.a. varit med som direkt obser-
vatör i mångfaldsgrupper, gjort en enkät för politiker, inter-
vjuat personal inom de olika förvaltningarna och presidierna i 
nämnderna och utifrån bl.a. dessa skrivit en första rapport om 
mångfaldsarbetets utveckling och utfall i Linköpings kommun 
(Klasson, A, 2003). En helhetsutvärdering kommer att publice-
ras under 2004. Utvärderarens intryck var att man kommit en 
bra bit på väg i arbetet med att skapa de organisatoriska förut-
sättningarna som är nödvändiga för att genomföra mångfalds-
arbetet. Han tyckte sig också se att enhetscheferna hade en god 
kännedom om att mångfaldsinriktningen finns i kommunen, 
särskilt i de förvaltningar där man i högre utsträckning kom-
mer i kontakt med personer med utländsk bakgrund. Även om 
utvärderaren ansåg att arbetet tog tid har åtgärderna i förvalt-
ningarna konkretiserats och förutsättningarna för implemen-
tering förbättrats. Avslutningsvis framhölls politikerstödet som 
en mycket viktig faktor för mångfaldsplanens framgång. Poli-
tikernas insikt om behovet av invandrares kompetens är avgö-
rande för mångfaldsarbetets utfall. 

Stöd och engagemang i det fortsatta arbetet
En annan fråga till de intervjuade handlade om hur de själva 
upplevde stödet för mångfaldsarbetet. Vilket stöd upplevde 
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man att man fick för planens genomförande från politiker, för-
valtningschefer och de närmaste medarbetarna. I princip samt-
liga kommunföreträdare menar att det finns ett brett stöd för 
mångfaldsfrågorna, i den bemärkelsen att ingen motarbetar 
dem eller motsätter sig mångfaldens fördelar. 
 Exempel på kommuner där det finns ett starkt politiskt stöd 
är Kalmar, Landskrona och Lund. En första indikation på detta 
är att politikerna själva deltog i intervjuerna i dessa kommuner. 
Dessa politiker hade också drivande funktioner i mångfaldsar-
betet. Liksom i Landskrona var även kommunalrådet i Kalmar 
delaktigt i uppföljningsarbetet. Även Karlskrona och Linköping 
ska lyftas fram här. Karlskrona kommun har en särskild inte-
grationsberedning som leds av ett kommunalråd och där bl.a. 
gruppledare för tre politiska partier är med. Enligt företrädare 
för kommunen möts bredningen 4–5 gånger per år för att dis-
kutera och prioritera det fortsatta arbetet med etnisk mång-
fald i kommunen. Den kommunföreträdare som är drivande i 
mångfalds- och jämställdhetsarbetet i Linköping är en före detta 
kommunalpolitiker som arbetar med personalfrågor i allmän-
het och mångfaldsfrågor i synnerhet. Det finns ytterligare ett 
antal kommuner som låtit sig företrädas av bl.a. politiker under 
intervjuerna. Dessa är Falun, Uddevalla, Umeå och Växjö. Även 
här finns ett politiskt engagemang för mångfaldsfrågan. 
 Alla kommunföreträdare efterfrågar mer pådrivande krafter 
i det praktiska genomförandet och menar att det främst är på 
förvaltningarna som engagemanget brister. Kommunföreträda-
ren för Umeå kommun är representativ för många i detta utta-
lande: »På högsta politiska nivå är man väldigt överens. Hur väl 
arbetet med mångfald bedrivs beror dock helt på vem som är 
chef och vilket engagemang denne har. Att få ihop ekonomin 
utgör ofta den mest tidskrävande arbetsuppgiften för cheferna 
och engagemanget för andra saker får stå åt sidan. Erfarenhe-
ter säger att det ibland behövs en enskild person som kan sätta 
fokus på och ta tag i dessa frågor, eftersom man varken orkar 
eller hinner på förvaltningarna« (Kommunföreträdare Umeå, 
10/11-03). Önskemål om samordning och samlat ansvar för 
mångfaldsfrågan framförs från flera håll. Följande citat kom-
mer från Landskrona och visar deras inställning till det bris-
tande engagemanget från förvaltningarna: »Man måste ha tyd-
liga mål, ansvarsfördelning och uppföljning. Här har en tydlig 
uppmaning till förvaltningarna gjorts. Tanken är att en särskild 
anställd med ansvar för dessa frågor inte ska behövas, men ini-
tialt tror vi ändå det är nödvändigt med en person med sam-
ordnat ansvar för dessa frågor för att få igång arbetet.« (Kom-
munföreträdare Landskrona, 21/11-03). 
 Bortsett från vissa enskilda punktinsatser, har endast enstaka 
kommuner haft särskilda medel för sitt mångfaldsarbete. Det 
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ständigt återkommande argumentet är att mångfaldsarbetet 
ska integreras i den ordinarie verksamheten och därför också 
i den allmänna budgeten. Att inte avsätta extra resurser till 
mångfaldsarbetet har således varit ett medvetet val och en prin-
cipiell markering enligt en absolut majoritet av de intervjuade. 
Många kommunföreträdare framför också att man av tradition 
inte har några centrala pengar i kommunen, utan att man för-
delar allt ut till förvaltningarna. 
 När det gäller extra resurser, har dessa i huvudsak bestått av 
särskilt avsatta tjänster för just mångfaldsarbetet. I Botkyrka 
har man inrättat ett Mångfaldsråd som företräder olika verk-
samheter i kommunen och har bl.a. till uppgift att diskutera 
eventuella lösningar på de problem som uppstår i det praktiska 
arbetet med mångfaldsfrågor. En av rådets medlemmar arbetar 
på heltid med arbetsmiljö- och mångfaldsfrågor.6 I Göteborg 
finns en mångfaldsenhet som ska arbeta konsultativt gente-
mot kommunens olika verksamheter. I Eskilstuna har man 
en halv tjänst till stöd och samordning av mångfaldsarbetet. 
I Karlskrona har man en liknande tjänst med benämningen 
integrationsstrateg centralt placerad på kommunledningsför-
valtningen. Landskrona har en hel tjänst avsatt inom integra-
tionsrådet för samordning av integrations- och mångfaldsfrå-
gor. I Lund har man anställt en »Mångfaldsutvecklare« som har 
ett samordnande ansvar för det generella integrationsarbetet 
externt och mångfaldsarbetet internt. Mångfaldsutvecklaren 
ska bedriva arbetet med de mångfaldsombud som ska finnas 
på alla förvaltningar. Solna har också i samband med sina pla-
ner att ta fram ett integrations- och mångfaldsplan inrättat en 
ny tjänst »Integrationsstrateg« som har till uppgift att stödja 
både det interna mångfaldsarbete och det externa integrations-
arbete i bl.a. samarbete med näringslivet och andra organisa-
tioner. Trollhättan har också en halvtidstjänst på central nivå 
som mångfaldsansvarig. Umeå kommun har haft en hel sådan 
tjänst, som senare tagits bort. Stockholm är den enda kommun 
som i samband med sitt antidiskrimineringsarbete har inrättat 
en speciell tjänst på central nivå »Diskrimineringsfunktionär«. 
Hennes huvuduppgift är att vid behov ge stöd till dem som är 
anställda eller söker jobb inom Stockholms stad. 
 Det finns även exempel på kommuner där man inte har en 
specifik tjänst knuten till mångfaldsarbetet, men ändå någon 
form av samordnande ansvar. Här ligger ofta ansvaret på kom-
munens integrationskommitté, förvaltning, avdelning eller 
personalenhet som kombinerar det interna mångfaldsarbetet 
med andra arbetsuppgifter. Exempel på sådana kommuner är 
Haninge, Mölndal och Växjö. 

6  Enligt kompletterande uppgifter ägnas tjänsten till stor del åt arbets-
miljöfrågor och till mindre del åt mångfaldsfrågor.
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 Landskrona, Linköping och Malmö har enligt intervjuerna 
avsatt ekonomiska medel för förankring av var sitt dokument i 
samband med förarbetet. I framförallt implementeringsarbetet 
kan ett ekonomiskt stöd i form av pengar eller en resursperson 
vara motiverat, utan att man för den skull gör förvaltningarna 
beroende av någon form av »mångfaldsstöd«. Trots att många 
kommuner således saknar särskilda resurser till mångfaldsarbe-
tet behöver det inte betyda att man inte ser behovet av det. Man 
måste ha i åtanke att många kommuner lider av stora ekono-
miska underskott och sparkrav, vilket omöjliggör extra kostna-
der för mångfaldsarbetet. 

Varför arbetar man för ökad mångfald?
Vilket är då motivet till att man överhuvudtaget ska arbeta med 
mångfaldsfrågor? Frågan har styrts av två huvudaspekter: nyt-
toaspekten och rättviseaspekten (se kapitel 2). Med tanke på att 
nyttoaspekten i princip tar sin utgångspunkt i lönsamhet är det 
anmärkningsvärt att en stor del av kommunerna som ingått i 
studien uppger att de främst har ett nyttoperspektiv som huvud-
motiv. Vissa av kommunerna har gjort analyser utifrån ett per-
sonalförsörjningsbehov som i sin tur genererat diskussioner 
om fördelarna med ökad mångfald, exempelvis Helsingborg, 
Trollhättan och Uppsala. Dessa kommuner har dessutom tydligt 
uttalade rättviseperspektiv i sitt mångfaldsarbete, man pratar om 
mervärdet i mångfald, om grundläggande demokratiska rät-
tigheter och trovärdighetsaspekter. Det finns också en ömsesidig 
lönsamhetsaspekt i kommunernas inställning till nyttoperspekti-
vet. Man menar att ökad mångfald i kommunernas verksamhe-
ter innebär att de kommunala verksamheterna blir mer effektiva 
och bättre service kan ges till kommuninvånarna. 
 En förklaring till detta sätt att betrakta lönsamhetsperspekti-
vet är att de kommunala verksamheterna inte är vinstdrivande. 
Kommunföreträdarna mäter inte lönsamhet i ekonomisk vinst, 
utan mer i termer av god service och tillfredsställda invånare. 
Uppfattningen om att ökad mångfald höjer kvaliteten på servi-
cen, är utbredd bland kommunerna som ingår i undersökningen. 
Reservationer om mångfaldens lönsamhet, i ordets rätta bemär-
kelse, görs också från flera håll: »Vi är försiktiga när det gäller 
lönsamhetsperspektivet. Man kan ju i så fall fråga sig om mång-
faldsarbetet helt ska slopas om det visar sig att det inte är lön-
samt. Att bara måla upp mångfaldsarbetet som en enkel väg till 
lönsamhet är inte att vara seriös. Det är en lång process och inte 
alltid så enkelt« (Kommunföreträdare Stockholm, 17/10-03).
 De kommuner som framhåller nyttoperspektivet utan att 
betona den ömsesidiga lönsamheten, vill markera att de inte 
arbetar med mångfald av välgörenhet eller för att vara »politiskt 
korrekta«. Man använder snarare detta motiv för att lyfta fram 
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och markera fördelarna med mångfalden och på så vis locka till 
större engagemang: »När det gäller diversity-management är det 
ett bra perspektiv för att väcka intresse, men också för att ställa 
tydliga krav. Här kan man dra paralleller till krav på miljöinsatser 
– främst när det kostar att inte följa regler och restriktioner leder 
det till åtgärder och förändring«… (Kommunföreträdare Växjö, 
23/10-03).
 Rekryteringsförfarandet är det område som merparten av 
kommunerna främst hänvisat till när det gäller åtgärder oavsett 
vilket perspektiv man företräder. Det kan handla om att man 
skrivit platsannonser på andra språk än svenska, avidentifierat 
ansökningshandlingar och på olika sätt utbildat den personal 
som utför anställningsintervjuer. Förespråkare för rättviseper-
spektivet motiverar rekryteringsåtgärderna med demokratiska 
aspekter såsom ökad representativitet av kommuninvånarna på 
de kommunala arbetsplatserna. De kommuner som företräder 
lönsamhetsperspektivet motiverar i sin tur rekryteringsåtgär-
derna med att organisationen blir mer effektiv genom att öka 
antalet anställda med utländsk bakgrund, vilket leder till att 
invånarna får en bättre service.

Avslutande iakttagelser 
Hur arbetet med mångfaldsfrågorna utvecklas kan bero på en 
rad olika faktorer. Politiskt stöd eller engagemang i arbetet, eko-
nomiska resurser, eldsjälar, förvaltningstraditioner och många 
andra faktorer kan spela en större roll för utvecklingen än vad 
som står i en plan. I en jämförelse med analysen av kommuner-
nas mångfaldsdokument visar intervjuerna ett visst samband 
mellan ett tydligt mångfaldsdokument och utvecklingen i flera 
kommuner. I kapitel tre görs en indelning av kommunernas 
mångfaldsdokument i tre grupper. Den första gruppen inne-
håller kommuner vars dokument behandlar jämställdhet och 
mångfald tillsammans. Den andra gruppen behandlar kom-
muner vars dokument har en bred inriktning på målgrupp, dvs. 
kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, 
m.m. Den tredje gruppen däremot tar upp de kommuner vars 
dokument är avgränsat till etnisk mångfald. 
 I den första gruppen urskiljs sex kommuner som har med 
jämställdhets- och mångfaldsavsnittet i ett personalpolitiskt 
program7. Linköpings program bedöms som tydligast när det 
gäller definition, mål och ansvarsfördelning. Linköping utmär-
ker sig både när det gäller förankring av dokumentet i organi-
sationen, stödet för arbetet och uppföljning och utvärdering av 
utvecklingen. 

7  Dessa sex kommuner är Falun, Järfälla, Linköping, Luleå, Nacka och 
Sundsvall.
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 Ytterligare tre kommuner ingår i den första gruppen, med 
den skillnaden att de tagit fram ett särskilt dokument för jäm-
ställdhet och mångfald. Av dessa lyfts i föregående kapitel Sol-
lentuna och Uppsala fram. I Sollentuna handlar det om tydliga 
kriterier för hur de lokala handlingsplanerna ska tas fram och 
följas upp, medan Uppsala framförallt lyfts fram på grund av 
en tydlig struktur. När det gäller Uppsalas jämställdhets- och 
mångfaldsdokument är det från 2003, och därför är det för 
tidigt att utvärdera. I Sollentuna kan däremot brist på förank-
ring av dokumentet vara en förklaring till att kommunföreträ-
darna själva är missnöjda med utvecklingen. Till skillnad mot 
ett stort förarbete i Linköping förde man i Sollentuna in mång-
faldsaspekten i en äldre jämställdhetsplan utan någon större för-
ankringsinsats inom kommunen. En delegerande arbetsmetod 
tycks ställa högre krav på det centrala styrdokumentet och den 
förankringsprocess som föregår detta. 
 I den andra gruppen (se kapitel tre), ingår 13 kommuner8 

vars dokument riktar sig till flera grupper, beroende på olikheter 
i etnisk och religiös tillhörighet, kön, funktionshinder, sexuell 
läggning, ålder, etc. I huvudsak hade dessa kommuner tagit upp 
mångfaldsfrågorna i sina allmänna dokument eller generella 
integrationsprogram. En kombination av övergripande målsätt-
ningar var också en gemensam nämnare för denna dokument-
grupp. Bara Västerås hade mätbara kvantitativa mål i syfte att 
uppnå ökad etnisk mångfald. Landskrona och Växjö var ytter-
ligare två kommuner som skiljde sig genom att fokusera sina 
målsättningar och åtgärder till etnisk mångfald, trots en bred 
definition av begreppet. Av dessa tre kommuner lyftes Västerås 
fram för tydlighet i vad arbetet förväntas leda till. Landskrona 
framhölls för tydliga direktiv i samband med delegering av arbe-
tet. Eftersom Västerås dokument är från 2003 hade man inte 
hunnit med att göra någon uppföljning och hade därför inte 
heller konkreta uppfattningar om arbetets utveckling. Utifrån 
intervjun framträder Landskrona som exempel på en av få kom-
muner som ambitiöst satsat på förankring av dokumenten och 
offensivt på integrering av arbetet i sina förvaltningar, nämnder, 
m.m. Även utifrån intervjun i Växjö kan man konstatera en mer 
offensiv hållning. Ett kommunalråds svar på frågan om arbetets 
utveckling talar ett tydligt språk: 

Bl.a. tar vi upp frågan om platsannonsinnehållet i planen. Vi ser 
ännu inte någon återspegling i kommunen, särskilt inte på högre 
nivåer. Främst är det låglönearbetsplatser som insett egennyttan 
med mångfald. Jag tror att det skulle funka att ställa högre krav 

8  Borås, Göteborg, Halmstad, Haninge, Huddinge, Landskrona, Malmö, 
Norrköping, Stockholm, Uddevalla, Umeå, Västerås och Växjö.
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– piskans makt är större än morotens. (Kommunföreträdare för 
Växjö, 23-10-03.)

I dokumentanalysen görs också en jämförelse mellan de tre 
storstäderna, Göteborg, Malmö och Stockholm. Avsnittet om 
det interna mångfaldsarbetet i Stockholms integrationsprogram 
är tydligare än Göteborgs och Malmös. Detta gällde främst 
genomförandeplanen, men också målsättningar och ambi-
tionsnivå. Hur arbetet i dessa kommuner har utvecklats utifrån 
dokumentens riktlinjer är ytterst svårt att svara på. Ett skäl är att 
intervjupersonerna har haft olika befattningar, insikt i arbetet 
och varierat till antal. Detta gäller främst Göteborg där företrä-
darna endast representerade en nybildad Mångfaldsenhet som 
arbetar konsultativt. Dessutom går arbetet med integration och 
mångfald ofta hand i hand i olika stadsdelar och verksamheter 
inom storstäderna. Detta argument framförs av företrädare för 
samtliga tre kommuner. 
 Intervjuerna visar att utvecklingen i Stockholm har varit mer 
planenlig än i Malmö. I Stockholm har man i linje med pro-
grammets mål genomfört flera åtgärder. De kanske viktigaste är 
inrättandet av en diskrimineringsfunktionär, rekryteringspro-
jekt av chefer med utländsk bakgrund samt en ambitiös uppfölj-
ning och insamling av lokala mångfaldsplaner. Utifrån erfaren-
heter av sitt arbete överväger man nu att slå ihop arbetet med 
jämställdhetsfrågor med mångfald för att effektivisera arbetet. 
Dessutom hävdar man att man nu är mogen att även rikta sitt 
mångfaldsarbetet utåt, dvs. att det ska spridas till andra arbets-
givare. 
 Det är möjligt att även Malmö stad har bedrivit ett målmed-
vetet mångfaldsarbete, men enligt kommunföreträdaren själv är 
det svårt att kunna se det som mångfaldsdokumentets förtjäns-
ter:

Visst har det hänt saker, men inte så våldsamt mycket och det är 
också svårt att avgöra om det som hänt är planens förtjänst. I så fall 
tror jag (Britta Ström) att det är storstadssatsningens9 förtjänst. När 
det gäller skolan har de inte visat något intresse av att ta hänsyn till 
mångfaldsplanen, utan hänvisade till skolplanen. På arbetsmark-
naden har det också hänt saker, men det kan lika gärna vara p.g.a. 
andra styrdokument. (Kommunföreträdare Malmö 24-10-03.)

Generellt sett verkar mångfaldsarbetet i Stockholm vara mer 
organiserat och resultatinriktat än det i Göteborg och Malmö. 

9  Storstadssatsningen är en statlig integrationssatsning som sedan 1999 
har pågått i 24 utvalda bostadsområden i sju kommuner; Botkyrka, 
Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. För 
mer information om satsningen se bl.a. Integrationsverkets utvärdering 
av satsningen, Integrationsverket 2002. 
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Det är kanske vad som behövs främst i större städer som dess-
utom själva tillskriver bristen på mångfaldsarbete som ett resul-
tat av bristande intresse, för att inte säga motstånd, hos framför 
allt ledande funktioner i kommunorganisationerna:

Gensvaret har ökat efter hand. Vi har särskilda utbildningsmöten 
för förvaltningscheferna »Engagemang för Malmö« (EMÖ) där vi 
tagit upp mångfaldsfrågorna. Tanken var att de sedan skulle sprida 
vidare tankarna till sin personal. Intresset från cheferna var dock 
mycket svalt i dessa frågor. Även i de årliga uppföljningarna som vi 
har i bokslutet har visat på ett svagt engagemang. (Kommunföre-
trädare Malmö. (24-10-03.)

Den tredje gruppen som analyseras i kapitel tre innehåller kom-
muner10 vars dokument är avgränsade till enbart etnisk mång-
fald. En gemensam nämnare för majoriteten av deras dokument 
är särskilda mångfaldsplaner. Dessa dokument är mycket tyd-
ligare än de två andra dokumentgrupperna när det gäller mål, 
ansvarsfördelning, åtgärder, m.m. Kalmar och Mölndal lyftes 
fram för att de var så tydliga i genomförandeplan och kraven 
på sina verksamhetschefer för planenligt genomförande. Av 
intervjuerna framgår också att båda kommunerna och i syn-
nerhet Kalmar visar stort engagemang i uppföljningen och 
utvecklingen av sitt arbete. Förmodligen som ett resultat av sitt 
interna antidiskrimineringsarbete har Kalmar, som en av ytterst 
få kommuner, utarbetat antidiskrimineringsprinciper som ska 
användas i samband med kommunens beställningar av varor 
och tjänster. Andra kommuner skiljer sig från andra i denna 
grupp främst genom tydliga och ambitiösa mål. Kanske som en 
följd av detta hade de också som gemensam nämnare att föreslå 
särskilda resurser för stöd och samordning av arbetet. Just när 
det gäller resurser ser vi att kommuner som haft särskilda tjäns-
ter knutna till mångfaldsarbetet, är överrepresenterade i denna 
grupp. Botkyrka, Eskilstuna, Karlskrona, Lund och Trollhättan 
har alla en mångfaldsansvarig person. 
 Från kommungrupp ett och två lyftes Linköping respek-
tive Landskrona och Stockholm fram för framför allt en tydlig 
genomförandeplan. Dessa tre kommuner ingår också bland de 
kommuner som inrättat särskilda tjänster på central nivå, för 
att följa upp och utveckla det praktiska arbetet. Ett antagande 
som man kan göra är att en avgränsad särskild mångfaldsplan 
med tydliga krav och tilldelade resurser verkar effektivare i de 
engagerades händer för att sätta press på mångfaldsarbetets 
utveckling. Det kan också vara så att eldsjälar och ett befintligt 
engagemang har lett till att utarbeta tydligare dokument i vissa 
kommuner. 

10  Botkyrka, Eskilstuna, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lund, Mölndal, 
Nässjö, Sigtuna, Södertälje, Trollhättan och Täby.



Detta kapitel handlar om mångfald i siffror och ägnas åt en 
analys av kommunanställdas sammansättning i allmänhet och 
inom fyra yrkesområden i synnerhet. Som bakgrund till ana-
lysen är det viktigt att först klargöra vad underlaget består av, 
vilka yrkesområden och etniska ursprung som ingår i redovis-
ningen. 
 Kapitlet består av tre delar. Första delen beskriver de variab-
ler och underlag som analysen vilar på. Andra delen redovisar i 
vilken mån kommunerna återspeglar samhällets etniska mång-
fald bland sina anställda oavsett yrkesområde. Del tre besvarar 
frågan i vilken mån olika ursprung är representerade inom de 
fyra yrkesområdena. 
 

Underlag, variabler, indikatorer och upplägg 
I detta avsnitt beskrivs underlaget, andel anställda med okänt 
yrkesområde, konsekvenser av detta för analysen samt defini-
tioner av kommunanställda och de olika ursprung och indika-
torer som ingår i analysen. Det är viktigt att man som läsare tar 
hänsyn till nedanstående avgränsningar och definitioner för att 
undvika misstolkningar. 

Beskrivning av yrkesområden
Analysen i detta kapitel bygger på uppgifter om Sveriges befolk-
ning i Integrationsverkets databas STATIV. Databasen innehål-
ler bl.a. uppgifter om ålder, utbildning, boende, sysselsättning, 
inkomst, invandringsår och medborgarskap. Det s.k. »Yrkes-
registret« med uppgifter om olika yrkesområden har nyligen 
lagts till databasen och gäller förhållandena i slutet av decem-
ber 2001.1 Yrkesregistret bygger på SCB:s Standard för yrkes-

5. Om mångfald i siffror

1  Databasen uppdateras med ett och ett halvt års eftersläpning, eftersom 
SCB:s data delvis bygger på skattemyndighetens data. 
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klassificering och innehåller tio olika yrkesområden. Dessa är 0. 
Militärt arbete, 1. Ledningsarbete, 2. Arbete som kräver teore-
tisk specialkompetens, 3. Arbete som kräver kortare högskole-
utbildning eller motsvarande kunskap, 4. Kontors- och kund-
servicearbete. 5. Service-,omsorgs- och försäljningsarbete, 6. 
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, 7. Hant-
verksarbete inom byggverksamhet och tillverkning, 8 Process- 
och Maskinoperatörsarbete, transportsarbete, m.m. samt 9. 
Arbete utan särskilt krav på yrkesutbildning. 
 Totalt sett delas de tio yrkesområdena i 27 yrkesgrupper, som 
i sin tur indelas i drygt 110 undergrupper. För detaljerade defi-
nitioner/uppgifter om respektive grupp och undergrupp hän-
visas till SCB:s handbok, (SCB, 2001). Här presenteras enbart 
yrkesgrupperna i anknytning till respektive yrkesområde:

0 Militärt arbete
– Militärt arbete
 
1 Ledningsarbete
– Politiskt arbete m.m.
– Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter, 

m.m.
– Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter, m.m.

2 Arbete som kräver teoretisk specialkompetens
– Arbete som kräver teoretisk specialkompetens inom teknik 

och datavetenskap m.m.
– Arbete som kräver teoretisk specialkompetens inom biologi, 

hälso- och sjukvård
– Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola
– Annat arbete som kräver teoretisk specialkompetens

3 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsva-
rande kunskap

– Teknik- och ingenjörsarbete m.m.
– Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare 

högskoleutbildning
– Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning
– Annat arbete som kräver högskoleutbildning

4 Kontors- och kundservicearbete
– Kontorsarbete m.m.
– Kundservicearbete

5 Service-, omsorgs-, och försäljningsarbete
– Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete
– Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
– Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
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7 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 
– Gruv-, bygg- och anläggningsarbete
– Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.
– Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m.
– Annat hantverksarbete

 8 Process och maskinoperatörsarbete, transportsarbete, m.m.
– Processoperatörsarbete
– Maskinoperatörs- och monteringsarbete
– Transport- och maskinförare

9 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
– Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning
– Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild utbildning
– Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning

Vilka yrkesområden ingår i analysen?
Yrkesområdet (0) »Militärt arbete« exkluderas helt. Anled-
ningen är att detta yrkesområde sysselsätter endast 23 personer 
i de 42 undersökta kommunerna. Med tanke på det låga antalet 
riskerar en redovisning av detta yrkesområde per kommun att 
avslöja personernas identitet. 
 De kvarvarande nio yrkesområdena har vi valt att slå ihop 
till fyra. De tre första är områdena 1, 2 och 3, enligt beskriv-
ningen ovan. Resten av områdena (4–9 ) har i sin tur slagits 
ihop till ett enda område »Arbete som högst kräver gymna-
sieutbildning eller motsvarande kunskap«. Denna samman-
slagning görs i huvudsak för att göra analysen hanterbar, men 
också med tanke på att område 2 och 3 har kategoriserats efter 
krav på högre utbildning än gymnasium. 
 Av utrymmesskäl betecknas de fyra yrkesområdens i nedan-
stående diagram och tabeller med siffrorna 1 till 4. Vilken siffra 
som motsvarar vilket yrkesområde framgår av följande punk-
ter:
• Yrkesområde 1 innebär: Ledningsarbete
• Yrkesområde 2 innebär: Arbete som kräver teoretisk special-

kompetens
• Yrkesområde 3 innebär: Arbete som kräver kortare högskole-

utbildning eller motsvarande kunskap
• Yrkesområde 4 innebär: Kontors- och kundservicearbete, Ser-

vice-, omsorgs-, och försäljningsarbete, Arbete inom jord-
bruk, trädgård, skogsbruk och fiske, Hantverksarbete inom 
byggverksamhet och tillverkning, Process- och maskinopera-
törsarbete, transportsarbete samt arbete utan särskilt krav på 
yrkesutbildning.
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Underlagets styrka och svaghet 
Antalet kommunanställda på riksnivå eller per kommun finns 
att tillgå. För knappt 98 procent av landets samtliga kommunan-
ställda finns också detaljerade uppgifter om tillhörande yrkesom-
råde. Det saknas alltså uppgifter om yrkesområde för drygt två 
procent av Sveriges kommunanställda. 
 Denna brist är större för gruppen med utländsk bakgrund än 
den med svensk bakgrund, 4,2 respektive 2,0 procent. Vissa grup-
per med utländsk bakgrund har större andel med okänt yrkes-
område. Den största andelen är på nästan 6,4 procent och gäller 
för födda i Asien. Andra grupper med utländsk bakgrund, har en 
andel med okänt yrkesområde som ligger mellan 3 och drygt 4 
procent. 
 När det gäller rapportens undersökta kommuner är ande-
len kommunanställda med okänt yrkesområde något högre än 
genomsnittet för landets samtliga kommuner, ca 2,5 procent. Per-
soner med utländsk bakgrund har, i likhet med riksgenomsnittet, 
en högre andel än de med svensk bakgrund, ca 4,5 procent. Även 
här har födda i Asien den högsta andelen med okänt yrkesom-
råde, drygt 6 procent. För andra grupper med utländsk bakgrund 
ligger motsvarande andel mellan drygt 3 och knappt 5 procent. 
 För gruppen med svensk bakgrund är andelen med okänt 
yrkesområde relativt låg. Den högsta andelen har Malmö (4,7 
procent) följd av Eskilstuna, Mölndal och Norrköping med var-
dera ca 3 procent. 
 Den högsta andelen kommunanställda med utländsk bakgrund 
med okänt yrkesområde finns i Norrköping och är på drygt 14 
procent följd av Malmö på knappt 10 procent och Mölndal på 
ca 8 procent. Motsvarande siffror för Eskilstuna, Jönköping och 
Karlskrona är mellan 7 och 8 procent. Olika ursprung kan ha 
olika andel med okänt yrkesområde i en och samma kommun. 
I några kommuner har anställda födda utanför Europa en rela-
tivt sett mycket hög andel med okänt yrkesområde, mellan 10–25 
procent. Hur det ser ut i respektive kommun framgår av tabell 
5.1. 

Konsekvenser av andel med okänt 
yrkesområde för analysen
Den relativt låga andelen med okänt yrkesområde bland 
anställda med svensk bakgrund (2,5 procent) ger bra förut-
sättningar för en tämligen god bild av fördelningen av aktuella 
tjänster inom respektive yrkesområde mellan anställda med 
svensk och utländsk bakgrund. Detta gäller särskilt genomsnit-
tet på riksnivå, de undersökta kommunerna och framför allt 
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Tabell 5.1
Andel (%) kommunanställda (20–64 år) med okänt yrkesområde, fördelade efter födelse 
region, december 2001. 

     Med utländsk bakgrund födda i: 
Kommun Samtliga Med  Med Sverige Norden Europa Nord-  Asien Afrika
 anställda svensk utländsk (utr.  utom utom och
  bakgr. bakgr. födda Sverige Norden*  Syd-
    föräld.)   amerika*
Borås 2 2 4 3 4 4 2 6 2
Botkyrka 1 1 2 2 1 1 2 3 2
Eskilstuna 4 3 8 3 8 6 10 16 8
Falun 2 2 7 2 1 14 6 6 18
Gotland 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Gävle 3 3 4 3 3 6 7 5 2
Göteborg 3 2 5 3 5 3 3 7 6
Halmstad 2 2 4 1 3 5 9 5 0
Haninge 3 2 6 2 5 5 6 10 10
Helsingborg 3 2 7 4 6 4 7 17 6
Huddinge 1 1 2 3 1 1 1 4 3
Järfälla 1 1 2 2 2 2 1 2 4
Jönköping 2 2 7 5 2 6 18 10 10
Kalmar 2 2 6 15 3 6 8 3 25
Karlskrona 3 2 8 14 2 9 7 8 25
Karlstad 3 2 6 7 3 4 3 10 11
Kristianstad 2 2 3 2 2 2 0 5 10
Landskrona 2 2 3 3 6 3 0 2 0
Linköping 2 2 3 2 4 2 0 3 4
Luleå 3 2 4 3 0 5 11 19 0
Lund 3 2 5 5 2 5 4 9 4
Malmö 6 5 10 9 9 9 8 13 11
Mölndal 4 3 8 6 2 8 10 14 12
Nacka 1 1 2 0 2 2 3 3 4
Norrköping 4 3 14 6 5 23 11 17 23
Nässjö 1 1 2 0 0 3 0 2 0
Sigtuna 2 2 3 2 3 2 0 6 5
Sollentuna 2 1 3 6 5 1 1 3 5
Solna 2 2 2 1 2 1 1 3 3 
Stockholm 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
Sundsvall 2 2 4 1 1 10 6 5 7
Södertälje 2 1 4 2 4 5 1 5 3
Trollhättan 3 2 7 1 6 12 3 8 7
Täby 1 1 2 2 1 0 0 3 7
Uddevalla 2 2 4 1 2 6 4 3 0
Umeå 2 2 6 2 1 8 15 12 6
Upplands-V 1 1 2 1 1 4 2 2 5
Uppsala 2 2 3 2 2 2 3 5 1
Västerås 3 2 3 1 5 2 4 3 7
Växjö 2 2 4 7 7 2 6 3 0
Örebro 3 2 6 2 4 5 9 8 10 
Östersund 2 2 3 0 2 0 0 7 18
42 kommuner 3 2 4 3 3 5 4 6 4
Samtliga kommuner 2 2 4 3 3 4 4 6 4 

* Födda i Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland är inkluderade i gruppen födda i Europa utom Norden. 
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yrkesområdena 2 respektive 4, som sysselsätter flera hundra 
tusen personer. 
 Flera utrikes födda grupper och i synnerhet de som är födda 
utanför Norden har en hög andel med okänt yrkesområde i 
vissa kommuner. Därför kan det inte uteslutas att redovisningen 
av deras andel inom olika yrkesområden i olika kommuner kan 
vara bristfällig. 
 Mest bristfällig kan redovisningen vara av sammansättningen 
bland kommunanställda inom yrkesområde 1, eftersom detta 
område sysselsätter endast 3,5 procent av samtliga kommunan-
ställda. I många små kommuner uppgår antalet anställda inom 
yrkesområdet till enbart ett fåtal personer, högst tio i flera fall. 
Med tanke på att redovisningen av andelen anställda med olika 
bakgrund bygger på det totala antalet anställda inom yrkesom-
rådet kan i sådana kommuner mycket få anställda med t.ex. 
utomeuropeisk bakgrund i yrkesområdet ge stora utslag i den 
statistiska redovisningen.

Definition av svensk och utländsk bakgrund
Följande definitioner används i denna rapport: 
Med svensk bakgrund avses personer födda i Sverige med minst 

en förälder född i landet. 
Med utländsk bakgrund avses utrikes födda plus födda i Sverige 

med båda föräldrarna födda utanför landet. (SCB 2002) 

Definition av sex olika  
ursprung med utländsk bakgrund 
Invånarkategorin med utländsk bakgrund består av olika grup-
per som ofta har olika levnadsförhållanden. För att få en tyd-
ligare bild av den etniska mångfalden bland de kommunan-
ställda har kategorin med utländsk bakgrund delats in i sex 
grupper. Dessa är: 1. Födda i Sverige med båda föräldrarna 
födda utomlands, 2. Födda i Norden utom Sverige, 3. Födda i 
övriga Europa plus födda i Amerika, Kanada, Australien och 
Nya Zeeland, 4. Födda i Asien, 5. Födda i Nord- och Sydame-
rika utom USA och Kanada, 6. Födda i Afrika. 
 Det bör nämnas att den bild som kommer att redovisas inte 
är representativ för alla födelseländer inom de berörda födel-
seregionerna. En närmare kontroll visar bl.a. att det förekom-
mer stora skillnader inom gruppen födda i Sverige med utrikes 
födda föräldrar, där anställda vars föräldrar är födda i Norden 
utom Sverige är bättre representerade än övriga ursprungslän-
der. Detsamma gäller de som är födda i Asien och Afrika där 
t.ex. iranier respektive eritreaner/etiopier är mer förekom-
mande bland kommunanställda.
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 Enligt andra rapporter har invandrade från Amerika (USA) 
och Kanada förhållandevis bättre levnadsförhållande än 
invandrade från andra länder i Nordamerika. På samma sätt 
skiljer sig även invandrade från Australien och Nya Zeeland 
från födda i övriga länder i Oceanien2. Därför redovisas födda i 
Amerika, Kanada, Australien och Nya Zeeland i gruppen födda 
i övriga Europa. Det bör dock betonas att dessa ursprung till-
sammans utgör endast fem procent av grupp 3. 
 

Definition av kommunanställda
Med kommunanställda i denna rapport menas anställda av 
kommunerna själva samt anställda av kommunalägda bolag. 
Statistiken bygger på SCB:s årliga mätning av sysselsättnings-
graden, s.k. sysselsättning med kontrolluppgift. Man mäter sys-
selsättningen i november månad, och är man timanställd då 
ingår man i kategorin »anställda«. Redovisningen begränsas till 
enbart anställda i åldersgruppen 20–64 och visar förhållanden i 
slutet av december 2001. 

Beskrivning av index för analys av  
kommunanställdas representativitet
Studien redovisar representativitetsgraden för enskilda invånar-
grupper bland kommunanställda med hjälp av ett index som 
utgår från respektive grupps andel av kommunanställda i för-
hållande till gruppens andel av kommuninvånarna. Värdet av 
indexet är kvoten mellan gruppens andel av anställda och mot-
svarande andel av invånarna. Indexvärdet 1 uppger en perfekt 
representativitet, vilket innebär att lägre värden än 1 indikerar 
underrepresentativitet och högre värden överrepresentativitet. 
Ett indexvärde på t.ex. 0,5 innebär motsvarande 50 procents 
underrepresentativitet av den aktuella invånargruppen bland 
kommunanställda. Detta gäller eftersom gruppens andel av 
kommunanställda är hälften så stor som dess andel av befolk-
ningen i samma åldersgrupp. På samma sätt indikerar ett index-
värde på t.ex. 1,2 motsvarande 20 procents överrepresentation.3 

2  I Sverige består invandrade från Oceanien i huvudsak av födda i Aus-
tralien och Nya Zeeland. Efter att ha inkluderat dessa två grupper i 
gruppen födda i Europa hade vi kvar ett fåtal personer (ca 80 indivi-
der), vilka har inkluderats i gruppen födda i Asien. Eftersom födda i 
Asien i arbetsför ålder uppgår till drygt 200 000 personer, kallar vi 
framöver denna grupp för enbart födda i Asien. 

3  Kommunanställdas representativitet kan enkelt beskrivas genom en 
jämförelse mellan olika gruppers andel av befolkning och anställda. En 
sådan jämförelse ger dock inte alltid en rättvis bild av förhållandena. Vi 
antar att två, till det totala antalet invånare, jämförbara kommuner har 
lika många invånare i arbetsför ålder som anställda av en viss utländsk 
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Ett problem är att indexet inte tar hänsyn till om den anställde 
bor i den aktuella kommunen eller i t.ex. grannkommunen. 

Beskrivning av analysmodell för  
förhållandena inom olika yrkesområden
Fördelningen av tjänster inom de fyra yrkesområdena redovisas 
i två steg. Först presenteras fördelningen mellan huvudkatego-
rierna med svensk respektive med utländsk bakgrund. Därefter 
indelas de av tjänsterna som innehas av anställda med utländsk 
bakgrund i sex ursprung. Detta innebär att om t.ex. 10 procent 
av tjänsterna inom ett yrkesområde innehas av personer med 
utländsk bakgrund, betraktas dessa tjänster som en huvudpo-
pulation i syfte att se hur dessa fördelas internt mellan födda i 
Norden utom Sverige, Europa utom Norden, etc. 

 

Representativitet av olika  
invånargrupper bland kommunanställda
Följande analys bygger på det ovan beskrivna representativi-
tetsindexet. Kommunernas indexvärde för respektive grupp 
illustreras i diagram, medan exakta siffror om andel befolkning 
och kommunanställda presenteras i tabeller i slutet av respek-
tive delavsnitt. 

Representativitet av invånare  
med svensk och utländsk bakgrund
I slutet av december 2001 uppgick landets invånare till ca 5,1 
miljoner i åldersgruppen 20–64. Av dessa hade 16,6 procent 
utländsk bakgrund. Denna andel var i genomsnitt betydligt 
högre i de undersökta kommunerna (21,3 procent). Bland 
annat hade Botkyrka med ca 48 procent och Gotland med 
drygt 5 procent den högsta respektive lägsta andelen invånare 
med utländsk bakgrund. Drygt hälften av de undersökta kom-
munerna hade en högre andel invånare med utländsk bak-
grund än riksgenomsnittet.
 786 034 personer var kommunanställda i slutet av december 

härkomst. Vidare kan vi anta att den ena kommunen har en betydande 
större organisation och därmed större antal anställda än den andra 
kommunen. I så fall kommer differensen mellan ursprungets andel av 
anställda och befolkningen i den kommun som har en större organisa-
tion att visa på ett större underskott än i den kommun som har mindre 
totalt antal anställda i sin organisation. Dessutom kan en likartad andel 
av en viss grupp i två befolkningsmässigt olika kommuner skilja sig 
stort när det gäller antal individer i respektive kommun.
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2001 och av dessa hade nästan 12 procent utländsk bakgrund, 
dvs. deras andel av de kommunanställda är 4,7 procentenheter 
lägre än deras andel av hela befolkningen i åldersgruppen 20-64 
år.. Förhållandet är något sämre i de undersökta kommunerna 
där deras andel är 5,3 procentenheter lägre än kommuninvå-
narna i arbetsför ålder. 
 Det råder stora skillnader i andelen av kommunanställda med 
utländsk bakgrund och svensk bakgrund. (Se tabell 5.2.) Bot-
kyrka med drygt 38 procent och Gotland med nästan 4 procent 
hade den högsta respektive lägsta andelen anställda med utländsk 
bakgrund. Drygt hälften av kommunerna hade en högre andel 
anställda med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet. 

Representativitetsindex för respektive grupp
Diagram 5.1 visar indexvärdet för de undersökta kommunernas 
representativitet av sina invånare med svensk respektive utländsk 
bakgrund bland sina anställda. Kommunerna är rangordnade 
i fallande ordning efter sina indexvärden för anställda med 
utländsk bakgrund. Diagrammet visar också det genomsnittliga 
indexvärdet för respektive bakgrund i såväl landets samtliga som 
i de undersökta kommunerna. Diagrammet visar en överrepre-
sentation av anställda med svensk bakgrund på bekostnad av 
anställda med utländsk bakgrund (0,72 i genomsnitt i samtliga 
kommuner och 0,75 i de undersökta kommunerna). Med andra 
ord var gruppen underrepresenterad med motsvarande 28 pro-
cent på riksnivå och 25 procent i de undersökta kommunerna. 
 Nacka är den enda kommun som har en liten överrepresenta-
tion (2,3 procent) av invånare med utländsk bakgrund. Näst bäst, 
ligger Solna som följs av Sollentuna, Luleå, Stockholm, Täby, 
Järfälla och Upplands Väsby. Dessa kommuner har en underre-
presentation av sina invånare med utländsk bakgrund under 10 
procent. Bortsett från Luleå ligger dessa kommuner i närheten 
av Stockholm. Därefter följer Falun, Huddinge, Gävle, Haninge, 
Sundsvall, Mölndal, Uppsala, Borås, Östersund och Botkyrka 
med en underrepresentation på mellan 10 och 20 procent, högst 
i Botkyrka och lägst i Falun. 
 En tredje grupp utgörs av Karlstad, Sigtuna, Trollhättan, 
Södertälje, Umeå, Göteborg, Västerås, Eskilstuna, Lund, Växjö, 
Nässjö, Örebro, Uddevalla, Gotland och Halmstad. Indexvärdet 
för dessa kommuner ligger mellan 0,70 till 0,78 vilket innebär 
en underrepresentation av gruppen på 22 till 30 procent, högst i 
Karlstad och lägst i Halmstad. 
 Norrköping, Malmö, Kalmar, Jönköping, Linköping, Helsing-
borg, Kristianstad, Landskrona och Karlskrona har alla en under-
representation av gruppen som är högre än 30 procent. 
 Storstäderna, Göteborg, Malmö och Stockholm, hamnar i helt 
olika grupper. Malmö som har den högsta andelen invånare med 
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Diagram 5.1
Representativitetsindex för kommunanställda (20–64 år) med svensk respektive utländsk bak-
grund i Sverige i genomsnitt samt i 42 av landets kommuner.* 

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV

* De olika indexvärden i diagrammet är kvoten mellan respektive bakgrunds andel av kommunanställda (20-64 år) och 
deras andel av befolkningen i samma åldersgrupp och kommun. Indexvärdet 1 indikerar en optimal representativitet, 
vilket innebär att värden som understiger respektive överstiger 1 uppger motsvarande grad för under- respektive 
överrepresentation av respektive bakgrund. Ett indexvärde på t..ex. 0,8 motsvarar 20 procent underrepresentation, 
medan det motsatta gäller för ett värde på 1,2, dvs. en överrepresentation på 20 procent. 
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Tabell 5.2
Andel befolkning och kommunanställda (%) i 42 av Sveriges kommuner, fördelade efter per-
soner med utländsk respektive svensk bakgrund. (Gäller för åldersgruppen 20–64 under år 
2001.)

 Med utländsk bakgrund Med svensk bakgrund 
 Befolkning Anställda Index Befolkning Anställda Index 

Borås 22,5 18,6 0,8 77,5 81,4 1,1 
Botkyrka 47,8 38,5 0,8 52,2 61,5 1,2 
Eskilstuna 25,1 18,6 0,7 74,9 81,4 1,1 
Falun 8,3 7,4 0,9 91,7 92,6 1,0 
Gotland 5,2 3,7 0,7 94,8 96,3 1,0 
Gävle 11,5 10,2 0,9 88,5 89,8 1,0 
Göteborg 26,7 20,2 0,8 73,3 79,8 1,1 
Halmstad 16,6 11,8 0,7 83,4 88,2 1,1 
Haninge 26,1 22,4 0,9 73,9 77,6 1,1 
Helsingborg 21,3 13,5 0,6 78,7 86,5 1,1 
Huddinge 30,2 26,7 0,9 69,8 73,3 1,0 
Järfälla 26,9 24,8 0,9 73,1 75,2 1,0 
Jönköping 15,2 10,3 0,7 84,8 89,7 1,1 
Kalmar 9,2 6,3 0,7 90,8 93,7 1,0 
Karlskrona 7,7 4,6 0,6 92,3 95,4 1,0 
Karlstad 9,9 7,7 0,8 90,1 92,3 1,0 
Kristianstad 11,9 7,5 0,6 88,1 92,5 1,0 
Landskrona 25,8 16,2 0,6 74,2 83,8 1,1 
Linköping 11,9 7,7 0,7 88,1 92,3 1,0 
Luleå 10,4 9,9 1,0 89,6 90,1 1,0 
Lund 18,2 13,3 0,7 81,8 86,7 1,1 
Malmö 32,4 22,1 0,7 67,6 77,9 1,2 
Mölndal 16,4 13,6 0,8 83,6 86,4 1,0 
Nacka 23,5 24,0 1,0 76,5 76,0 1,0 
Norrköping 17,6 12,1 0,7 82,4 87,9 1,1 
Nässjö 8,9 6,3 0,7 91,1 93,7 1,0 
Sigtuna 28,0 21,7 0,8 72,0 78,3 1,1 
Sollentuna 23,1 22,5 1,0 76,9 77,5 1,0 
Solna 27,9 27,5 1,0 72,1 72,5 1,0 
Stockholm 26,1 24,7 0,9 73,9 75,3 1,0 
Sundsvall 8,3 7,0 0,8 91,7 93,0 1,0 
Södertälje 36,8 28,3 0,8 63,2 71,7 1,1 
Trollhättan 20,0 15,5 0,8 80,0 84,5 1,1 
Täby 18,1 16,8 0,9 81,9 83,2 1,0 
Uddevalla 12,7 9,0 0,7 87,3 91,0 1,0 
Umeå 10,4 7,9 0,8 89,6 92,1 1,0 
Upplands V. 29,6 26,7 0,9 70,4 73,3 1,0 
Uppsala 17,9 14,8 0,8 82,1 85,2 1,0 
Västerås 22,0 16,5 0,8 78,0 83,5 1,1 
Växjö 13,5 9,8 0,7 86,5 90,2 1,0 
Örebro 16,0 11,4 0,7 84,0 88,6 1,1 
Östersund 5,6 4,6 0,8 94,4 95,4 1,0 
42 kommuner 21,3 16,0 0,7 78,7 84,0 1,1 
Samtliga kommuner 16,6 11,9 0,7 83,4 88,1 1,1 

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.
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utländsk bakgrund hamnar i den lägst representativa gruppen 
och Stockholm bland de bäst representativa tio kommunerna i 
diagrammet. Göteborg med sitt indexvärde på ca 0,75 ligger nära 
genomsnittet för samtliga kommuner. 
 När det gäller förhållandet för invånare med utländsk bak-
grund hade en majoritet (28 stycken) av de undersökta kommu-
nerna ett högre indexvärde än riksgenomsnittet på ca 0,72. Det 
är samtidigt viktigt att nämna att nästan 70 procent av landets 
invånare med utländsk bakgrund i åldersgruppen 20–64 bor i de 
undersökta kommunerna. 
 När det gäller kommunernas andel av anställda med svensk 
bakgrund i förhållande till gruppens andel av befolkningen har 
samtliga kommuner, med undantag för Nacka, ett indexvärde 
som överstiger 1. Det vill säga invånare med svensk bakgrund 
är överrepresenterade i nästan samtliga kommuner. Det genom-
snittliga indexvärdet för landets samtliga samt de 42 undersökta 
kommunerna ligger på ca 1,06 respektive 1,07, dvs. en överrepre-
sentation på ca 6 respektive 7 procent. 
 Ju mindre andel invånare med utländsk bakgrund i en kom-
mun som har ett högt underrepresentationsvärde för gruppen 
desto måttligare blir överrepresentationsvärdet för gruppen med 
svensk bakgrund. Typiska kommuner bland de undersökta är i 
ordningsföljd Gotland, Östersund, Karlskrona, Sundsvall, Näs-
sjö, Kalmar och Karlstad som samtliga har en liten andel invå-
nare med utländsk bakgrund. 
 Ett omvänt förhållande gäller för kommuner med en hög 
andel invånare med utländsk bakgrund i kombination med ett 
högt underrepresentationsvärde för gruppen. Kommuner av 
denna karaktär är Botkyrka, Södertälje, Malmö, Landskrona, 
Göteborg och Eskilstuna. De tre förstnämnda har också den 
högsta andelen av invånare med utländsk bakgrund. En huvud-
slutsats är att ju högre överrepresentationsvärde en kommun 
har för sina invånare med svensk bakgrund, desto större antal 
anställda med utländsk bakgrund behövs för att uppnå en opti-
mal representativitet. Detta gäller även när kommunen har ett 
bättre indexvärde för sina invånare med utländsk bakgrund än 
en annan kommun som å andra sidan har en måttlig överrepre-
sentation av sina invånare med svensk bakgrund. Anledningen är 
återigen en större andel invånare med utländsk bakgrund i den 
ena kommunen än den andra. Exempelvis behöver Botkyrka 
med nästan varannan invånare med utländsk bakgrund anställa 
flera hundra med denna bakgrund för att uppnå en optimal nivå. 
I Gotland som har den lägsta andelen av denna invånarkategori 
handlar det däremot om några få nyanställningar. 
 De som är anställda av en kommun behöver inte nödvän-
digtvis vara bosatta i kommunen. Framför allt i storstädernas 
förorter är det mer troligt att man arbetar i en annan kommun 



108     

än där man är folkbokförd. Detta kan till viss del förklara var-
för vissa kommuner har en betydligt lägre överrepresentation 
av sina invånare med svensk bakgrund än motsvarande under-
representation av invånargruppen med utländsk bakgrund. 

Representativitet av födda i  
Sverige med utrikes födda föräldrar 
Denna grupps andel av kommunanställda låg på 1,7 procent på 
riksnivå jämfört med nästan 3 procent i genomsnitt i de under-
sökta kommunerna. Gruppen utgjorde 2,3 procent av landets 
befolkning år 2001 i åldersgruppen 20–64. Deras andel i de 
undersökta kommunerna var i genomsnitt 2,8 procent. Den hög-
sta respektive lägsta andelen av gruppen förekommer i Södertälje 
och Östersund, 6 respektive 0,6 procent. Hälften av de under-
sökta kommunerna hade en högre andel av invånargruppen än 
riksgenomsnittet. 
 Tabell 5.3. visar andelar per kommun och samtliga ursprung 
inom kategorin med utländsk bakgrund. Som exempel kan näm-
nas att Eskilstuna med 4,8 procent hade den högsta andelen av 
gruppen bland sina anställda, medan Östersund med 0,6 procent 
hade den lägsta. Hälften av kommunerna hade en högre andel av 
gruppen bland sina anställda än genomsnittet på riksnivån. 

Representativitetsindex för gruppen
I diagram 5.2. rangordnas de 42 undersökta kommunerna i fal-
lande ordning. Diagrammet visar också genomsnittet för de 42 
undersökta samt landets samtliga kommuner. I båda fallen lig-
ger det genomsnittliga indexvärdet på ca 0,75, dvs. en underre-
presentation med ca 25 procent. 
 Luleå är den enda av de 42 kommunerna som har en liten 
överrepresentation. Optimal representation förekommer i två 
kommuner, Falun och Mölndal. Resten har en underrepresen-
tation av gruppen. Östersund, Borås, Uddevalla, Landskrona 
och Gävle har en underrepresentation av gruppen som är högre 
än tio procent. Ingen av förortskommunerna till Stockholm är 
med bland de tio mest representativa kommunerna. Solna med 
ett indexvärde på ca 0,86 är Stockholmsregionens bäst represen-
tativa kommun medan Stockholm har 0,80. 
 Stockholms förortskommuner och de två andra storstäderna, 
Göteborg och Malmö, hamnar i en tredje kommungrupp vars 
indexvärde är högre än riksgenomsnittet men lägre än Stock-
holms, dvs. mellan 0,75 och 0,80. En majoritet (27 stycken) av 
de undersökta kommunerna hade ett högre indexvärde än riks-
genomsnittet. 
 Bland kommuner med ett lägre indexvärde än riksgenom-
snittet finns Sigtuna, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Norrkö-



    109

Diagram 5.2
Representativitetsindex för kommunanställda (20–64 år) födda i Sverige med utrikes födda 
föräldrar i genomsnitt samt i 42 av landets kommuner.

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV

*  Indexvärden i diagrammet är kvoten mellan gruppens andel av kommunanställda (20-64 år) och dess andel av befolk-
ningen i samma åldersgrupp och kommun. Indexvärdet 1 indikerar en optimal representativitet, vilket innebär att 
värden som understiger respektive överstiger 1 uppger motsvarande grad för under- respektive överrepresentation 
av invånargruppen bland kommunanställda. Ett indexvärde på t.ex. 0,8 motsvarar 20 procent underrepresentation, 
medan det motsatta gäller för ett värde på 1,2, dvs. en överrepresentation på 20 procent.
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ping, Kalmar, Karlskrona, Växjö samt Nässjö med en underre-
presentation som är högre än 30 procent. Sigtuna, Helsingborg 
och Lund ligger strax över 30 procent, medan Kalmar, Karls-
krona, Växjö och Nässjö ligger över 40 procent. 
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 De minst representativa kommunerna har en mycket lägre 
andel av gruppen bland sina invånare. Dessa kommuner har 
en mycket mindre organisation än övriga. Denna kombination 
gör att obalansen i representativiteten lättare kan rättas till än 
i t.ex. förortskommuner som Botkyrka och Södertälje med en 
relativt hög andel av gruppen bland sina invånare. 
  De bäst respektive lägst representativa kommunerna i detta 
avsnitt skiljer sig markant från motsvarande kommungrup-
per i föregående avsnitt om gruppen med utländsk bakgrund. 
Men födda i Sverige med utrikes födda föräldrar är nästan lika 
underrepresenterad som huvudgruppen med utländsk bak-
grund. 

Representativitet av födda i Norden utom Sverige 
Gruppen utgjorde ca 3,8 procent av Sveriges befolkning i 
åldersgruppen 20–64. Födda i Norden utom Sverige hade en 
lika stor andel av invånarna i de undersökta kommunerna. 
Upplands Väsby och Södertälje med vardera drygt 10 procent 
hade den högsta, medan Kalmar och Karlskrona med vardera 
ca en procent den lägsta andelen. 
 Gruppen hade också nära nog motsvarande andel kommunan-
ställda på respektive nivå, dvs. ca 3,8 procent. Upplands Väsby har 
största andel av kommunanställda, 10 procent, medan Karlskrona 
har den lägsta på drygt 1 procent, se tabell 5.3. 

Representativitetsindex för födda i Norden utom Sverige 
Diagram 5.3 visar genomsnittet i fallande ordning för de 42 
undersökta samt för landets samtliga kommunerna. Gruppens 
indexvärde på riksnivå var 0,91 medan genomsnittet för de 
undersökta kommunerna var 0,98. Detta innebär att invånar-
gruppen födda i Norden utom Sverige i genomsnitt var repre-
senterad bland kommunanställda på riksnivå med 91 procent 
och i de undersökta kommunerna med 98 procent. Detta kan 
jämföras med ca 25 procent underrepresentativitet av gruppen 
födda i Sverige med utrikes födda föräldrar. 
 Drygt var tredje av de undersökta kommunerna hade en 
överrepresentation av invånargruppen, högst i Stockholm följt 
av Nacka, Huddinge, Täby, Sollentuna och Solna. Dessa kom-
muner har en överrepresentation av gruppen på mellan 24 och 
34 procent. Kommuner i Stockholmsregionen dominerar även 
bland övriga kommuner med ett högre indexvärde än 1. Avvi-
kande är Luleå, Kalmar och Uppsala med en överrepresenta-
tion på 15 procent i Luleå, 12 procent i Kalmar och knappt 3 
procent i Uppsala. Närmast en optimal representation kommer 
Gotland och Gävle med en obetydlig över- respektive underre-
presentation av gruppen bland sina anställda. 
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Diagram 5.3
Representativitetsindex för kommunanställda (20–64 år) födda i Norden utom Sverige i 
genomsnitt samt för 42 av landets kommuner.*

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV

*  De olika indexvärden i diagrammet är kvoten mellan gruppens andel av kommunanställda (20–64 år) och dess andel 
av befolkningen i samma åldersgrupp och kommun. Indexvärdet 1 indikerar en optimal representativitet, vilket innebär 
att värden som understiger respektive överstiger 1 uppger motsvarande grad för under- respektive överrepresenta-
tion av invånargruppen bland kommunanställda. Ett indexvärde på t.ex. 0,8 motsvarar 20 procent underrepresenta-
tion, medan det motsatta gäller för ett värde på 1,2, dvs. en överrepresentation på 20 procent. 
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 Många av de kommuner som understiger indexvärdet 1, gör 
det med små marginaler. Bland dessa har Östersund, Falun, 
Mölndal, Göteborg, Kristianstad, Karlstad och Örebro ett 
indexvärde mellan 0,96 till 0,98 vilket motsvarar 2 till 4 procent 
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underrepresentation. Även Borås, Västerås, Trollhättan och 
Lund har indexvärden som motsvarar mindre än 10 procent 
underrepresentativitet. I Umeå, Halmstad, Södertälje, Norrkö-
ping, Karlskrona, Växjö, Eskilstuna, Uddevalla, Jönköping och 
Landskrona ligger indexvärde i intervallet 0,80 till 0,89. Linkö-
ping, Nässjö, Helsingborg och Malmö har indexvärden mellan 
drygt 0,70 och 0,80. Malmös underrepresentation på ca 30 pro-
cent är intressant att jämföra med nästan lika mycket överre-
presentation i Stockholm och en måttlig sådan i Göteborg. 

Representativitet av födda i Europa utom Norden 
Förutom födda i Europa utom Norden ingår i denna grupp 
även födda i USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. De 
icke- europiska ursprungen utgör endast fem procent av grup-
pen i sin helhet. Även födda i de 15 ursprungliga EU-länderna 
är betydligt färre än födda i övriga Europa utom Norden. Grup-
pen i sin helhet utgörs av ca 68 procent födda i övriga Europa. 
 Gruppen i sin helhet motsvarade nästan fem procent av Sve-
riges befolkning i åldersgruppen 20–64 år 2001. Motsvarande 
andel var sex procent i de undersökta kommunerna i genom-
snitt. Malmö med ca 15 procent hade den högsta och Östersund 
med drygt en procent den lägsta andelen. 
 Gruppens andel bland kommunanställda på riksnivå respek-
tive i de 42 kommunerna i genomsnitt låg på 4 respektive 6 pro-
cent. Generellt sett är kommunernas andelar av gruppen bland 
sina anställda mycket lägre än motsvarande andel av deras invå-
nare. Som framgår av tabell 5.3 hade Malmö med 10 procent 
och Östersund och Gotland med ca 0,9 procent den högsta res-
pektive lägsta andelen av gruppen bland sina anställda. 

Representativitetsindex för födda i Europa utom Norden
Diagram 5.4 visar genomsnittet för de 42 undersökta i fallande 
ordning samt landets samtliga kommuner. Gruppens index-
värde på riksnivå var knappt 0,62 att jämföra med nästan 0,64 
för de undersökta kommunerna. Detta innebär att invånargrup-
pen födda i Europa inklusive födda i USA, Kanada, Australien 
och Nya Zeeland i genomsnitt var representerad med 62 procent 
bland landets samtliga kommunanställda och med 64 procent 
bland anställda i de undersökta kommunerna. Med andra ord 
var gruppen i genomsnitt underrepresenterad med ca 38 pro-
cent på riksnivå och 36 procent i de undersökta kommunerna.
 Samtliga kommuner hade ett indexvärde som låg under 1, 
dvs. en underrepresentation av invånargruppen bland sina 
anställda. Närmast en optimal representativitet kommer Falun 
och Gävle, med indexvärdet ca 0,92 respektive 0,85. Luleå Borås, 
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Diagram 5.4
Representativitetsindex för Sveriges kommunanställda (20–64 år) födda i Europa utom Nor-
den* i genomsnitt samt för 42 av landets kommuner.**

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV

*  Födda i Kanada, USA, Australien samt Nya Zeeland är inkluderade i denna grupp, se sidan 101–102.
**  De olika indexvärden i diagrammet är kvoten mellan gruppens andel av kommunanställda (20–64 år) och dess andel 

av befolkningen i samma åldersgrupp och kommun. Indexvärdet 1 indikerar en optimal representativitet, vilket innebär 
att värden som understiger respektive överstiger 1 uppger motsvarande grad för under- respektive överrepresenta-
tion av invånargruppen bland kommunanställda. Ett indexvärde på t.ex. 0,8 motsvarar 20 procent underrepresenta-
tion, medan det motsatta gäller för ett värde på 1,2, dvs. en överrepresentation på 20 procent. Denna grupp är dock 
underrepresenterad i samtliga kommuner. 
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Karlstad, Östersund, Mölndal, Uddevalla och Järfälla hade en 
underrepresentation på mellan 22 och 28 procent. 
 Ingen av landets tre största kommuner eller kommuner med 
en hög andel av gruppen bland sina invånare finns med i top-
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pen. Uppemot två tredjedelar av de undersökta kommunerna, 
inklusive Göteborg, Malmö och Stockholm, bildar en grupp 
vars indexvärde ligger mellan 0,60 och 0,70, en underrepresen-
tation med ca 30 till 40 procent. 
 Lägsta indexvärdena, 0,50–0,56 förekommer i Landskrona, 
Karlskrona och Umeå. Dessa tre kommuner skiljer sig markant 
när det gäller gruppens andel av invånarna. I Umeå är ande-
len endast två procent jämfört med ca fyra procent i Karls-
krona och 14 i Landskrona. Det behövs alltså betydligt större 
antal anställningar av gruppen i Landskrona än i Umeå för att 
uppnå ett representativt sett optimalt läge. Gruppen domineras 
i många kommuner av födda i Europa utom Norden och EU:
s ursprungliga 15-länder. Detta innebär att det i första hand är 
denna grupp som är underrepresenterad bland kommunan-
ställda i Sveriges kommuner, inklusive de 42 undersökta.

Representativitet av födda i Nord- och Sydamerika 
Denna invånargrupp omfattar invandrade från samtliga syda-
merikanska länder samt från nordamerikanska länder utom 
USA och Kanada. Invånare från de kvarstående nordameri-
kanska länderna utgör endast 14 procent av gruppen i sin hel-
het. Redovisningen i detta avsnitt handlar alltså till stor del om 
invånare födda i Sydamerika. 
 Totalt sett utgjorde gruppen endast 0,88 procent av Sveri-
ges befolkning i åldersgruppen 20–64 år 2001. Denna andel 
var relativt sett mycket större i de undersökta kommunerna i 
genomsnitt, ca 1,3 procent. Botkyrka med nästan 4 procent 
hade den högsta och Falun med endast 0,2 procent den lägsta 
andelen av gruppen. 
 Födda i Nord- och Sydamerika har en nära nog lika stor 
andel kommunanställda på riksnivå som motsvarande andel 
av befolkningen. I de undersökta kommunerna i genomsnitt 
är denna andel till och med något högre än gruppens andel 
av invånarna på ca 1,3 procent. Detta medför att många av de 
undersökta kommunerna har en högre andel av gruppen bland 
sina anställda än bland invånarna. Hur det förhåller sig i varje 
kommun visas i tabell 5.3. 

Representativitetsindex för födda i Nord- och Sydamerika
Diagram 5.5 visar indexet för födda i Nord- och Sydamerika för 
de undersökta kommunerna och för samtliga kommuner i lan-
det. På riksnivå var indexet 0,97 medan det för de undersökta 
kommunerna låg på 1,06. I genomsnitt var alltså invånargrup-
pen underrepresenterad med endast tre procent bland landets 
samtliga kommunanställda, men motsvarande andel i de under-
sökta kommunerna var överrepresenterad med sex procent. 
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Diagram 5.5
Representativitetsindex för kommunanställda (20–64 år) födda i Nord*- och Sydamerika i 
genomsnitt samt för 42 av landets kommuner.**

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV

*  Födda i USA och Kanada ingår inte i diagrammet, dessa har inkluderats i redovisningen av födda i Europa utom Nor-
den, se sidan 101–102.

**  De olika indexvärden i diagrammet är kvoten mellan gruppens andel av kommunanställda (20–64 år) och dess andel 
av befolkningen i samma åldersgrupp och kommun. Indexvärdet 1 indikerar en optimal representativitet, vilket innebär 
att värden som understiger respektive överstiger 1 uppger motsvarande grad för under- respektive överrepresenta-
tion av invånargruppen bland kommunanställda. Ett indexvärde på t.ex. 0,8 motsvarar 20 procent underrepresenta-
tion, medan det motsatta gäller för ett värde på 1,2, dvs. en överrepresentation på 20 procent.
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 En majoritet av kommunerna (28 av 42) hade ett indexvärde 
som översteg optimalvärdet 1. Närmast en optimal representa-
tivitet kommer Luleå och Kalmar med ett indexvärde nära 1. 
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Högst värde noterades i Solna och Sollentuna, ca 1,5 dvs. en 
överrepresentation motsvarande 50 procent. Därefter kom-
mer Falun, Karlstad och Nacka med en överrepresentation 
som motsvarar 38 till 45 procent. Göteborg, Malmö och Stock-
holm tillsammans med några mindre kommuner bildar också 
en kommungrupp med en avsevärt hög överrepresentation av 
gruppen bland sina anställda. 
 Bland dem med ett förhållandevis lågt indexvärde finns 
endast fyra som på ett nämnvärt sätt skiljer sig från indexvär-
det på riksnivån. Östersund har ett indexvärde motsvarande 
27 procents underrepresentation följd av Kristianstad, Gotland 
och Uddevalla med vardera ca 35 procents underrepresentation 
av gruppen bland sina anställda. Samtidigt har ingen av dessa 
kommuner en hög andel av gruppen bland sina invånare. 

Representativitet av födda  
i Asien bland kommunanställda
Denna grupp utgjorde nästan 4 procent av befolkningen i 
åldersgruppen 20–64 år 2001.4 Gruppens andel i de undersökta 
kommunerna var i genomsnitt betydligt högre än riksgenom-
snittet, 5,8 procent. Högst andel hade Botkyrka med drygt 18 
procent och lägst hade Gotland med knappt 1 procent.
 Gruppens andel bland kommunanställda är mycket lägre än 
motsvarande andel av befolkningen på riksnivå och genom-
snittet av de undersökta kommunerna. I båda fallen understi-
ger gruppens andel av anställda ca 2 procentenheter. Samtliga 
kommuner har ett underskott av denna invånargrupp bland 
sina anställda, se tabell 5.3.

Representativitetsindex för födda i Asien 
Diagram 5.6 visar rangordningen för de undersökta kommu-
nerna i genomsnitt och för landets samtliga kommuner. De 
genomsnittliga indexvärden var så låga som 0,56 respektive 
0,61. Detta innebär att invånargruppen födda i Asien i genom-
snitt var representerad med endast 56 procent bland landets 
samtliga kommunanställda och med drygt 60 procent bland 
anställda i de undersökta kommunerna. Med tanke på grup-
pens storlek innebär detta en kraftig underrepresentativitet och 
att de flesta av Sveriges kommuner behöver en långvarig och 
kontinuerlig rekrytering av födda i Asien för att nå en högre 
representativitet. 
 Närmast en optimal representativitet, indexvärde 1, ligger 
Nacka kommun följd av Solna med ca 95 respektive 90 procent 

4  I denna grupp om 200 000 finns ca 80 personer som är födda i Ocea-
nien utom Australien och Nya Zeeland. 
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Diagram 5.6
Representativitetsindex för kommunanställda (20-64 år) födda i Asien i genomsnitt samt för 
42 av landets kommuner.

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV

*  De olika indexvärden i diagrammet är kvoten mellan gruppens andel av kommunanställda (20–64 år) och dess andel 
av befolkningen i samma åldersgrupp och kommun. Indexvärdet 1 indikerar en optimal representativitet, vilket innebär 
att värden som understiger respektive överstiger 1 uppger motsvarande grad för under- respektive överrepresenta-
tion av invånargruppen bland kommunanställda. Ett indexvärde på t.ex. 0,8 motsvarar 20 procent underrepresenta-
tion, medan det motsatta gäller för ett värde på 1,2, dvs. en överrepresentation på 20 procent. Denna grupp är dock 
underrepresenterad i samtliga kommuner.
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representativitet av invånargruppen bland sina anställda. Täby, 
Järfälla, Stockholm, Haninge, Sollentuna och Upplands Väsby, 
har ett indexvärde motsvarande en underrepresentation på 14 
till 20 procent av invånargruppen bland sina anställda. 
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 Stockholms indexvärde visar på en underrepresentativitet av 
gruppen på 15 procent att jämföra med 35 procent i Göteborg 
och 54 procent i Malmö. Den stora underrepresentationen i 
Malmö, och i Göteborg, är viktig att observera med hänsyn till 
kommunernas höga andel av gruppen i sin befolkning. 
 Exakt hälften av de undersökta kommunerna har ett högre 
indexvärde än genomsnittet. Mölndal, Sundsvall, Östersund, 
Gävle, Falun, Huddinge, Trollhättan, Södertälje, Göteborg, 
Umeå och Karlstad har ett indexvärde som visar på en under-
representativitet som ligger mellan 30 och 40 procent. Däref-
ter bildar Jönköping tillsammans med 13 kommuner en stor 
grupp med en underrepresentation på 40–50 procent.
 Resterande kommuner har lägre representativitet än 50 pro-
cent där Kristianstad har en underrepresentativitet på hela 64 
procent. Det är samtidigt viktigt att nämna att Kristianstad och 
Gotland hade en betydlig lägre andel invånare födda i Asien 
än Malmö och Sigtuna. Det innebär att betydligt fler personer 
måste anställas i Malmö, Sigtuna och Eskilstuna än på Gotland 
och Kristianstad för att uppnå en optimal representativitet av 
invånargruppen. 

Representativitet av födda i Afrika 
Av Sveriges befolkning i åldersgruppen 20–64 på riksnivå res-
pektive de undersökta kommunerna i genomsnitt stod födda i 
Afrika för 0,86 respektive 1,4 procent år 2001. Botkyrka hade 
den högsta, ca 3,3 procent och Karlskrona lägst med endast 
0,17 procent av gruppen bland sina invånare. 
 I likhet med födda i Nord- och Sydamerika har även födda 
i Afrika en med sin befolkning jämförbar andel av kommu-
nanställda i genomsnitt. Detta gäller såväl på riksnivå som i de 
undersökta kommunerna i genomsnitt, 1,2 procent av anställda 
mot 1,4 procent av befolkningen. Detta innebär att det finns 
några kommuner som i genomsnitt har en högre andel av 
gruppen bland sina anställda än bland invånarna. Hur förhål-
landet mellan gruppens andel av invånarna och anställda i res-
pektive kommun ser ut framgår av tabell 5.3. 

Representativitetsindex för födda i Afrika
Diagrammet 5.7 visar förutom rangordningen mellan kom-
munerna också genomsnittet för de 42 undersökta samt landets 
samtliga kommuner. Kommunernas indexvärde på riksnivå var 
0,81 medan det i de undersökta kommunerna låg på 0,91. 
 En tredjedel av de undersökta kommunerna hade en överre-
presentation av gruppen bland sina anställda. Närmast en opti-
mal representativitet finns i Haninge och Gävle. Högst överre-
presentativitet noterades i Solna och Täby med ett indexvärde på 
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Diagram 5.7
Representativitetsindex för kommunanställda (20–64 år) födda i Afrika i genomsnitt samt för 
42 av landets kommuner.*

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV

*  De olika indexvärden i diagrammet är kvoten mellan gruppens andel av kommunanställda (20–64 år) och dess andel 
av befolkningen i samma åldersgrupp och kommun. Indexvärdet 1 indikerar en optimal representativitet, vilket innebär 
att värden som understiger respektive överstiger 1 uppger motsvarande grad för under- respektive överrepresenta-
tion av invånargruppen bland kommunanställda. Ett indexvärde på t.ex. 0,8 motsvarar 20 procent underrepresenta-
tion, medan det motsatta gäller för ett värde på 1,2, dvs. en överrepresentation på 20 procent.
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1,78 respektive 1,73. Även Södertälje och Nacka har en överrepre-
sentativitet motsvarande 57 respektive 47 procent , en markant 
skillnad i jämförelse med övriga kommuner. Stockholm, Nässjö, 
Järfälla, Uppsala, Botkyrka, Huddinge och Sollentuna har samt-
liga en överrepresentation av gruppen på ca 20 till 30 procent. 
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Tabell 5.3
Andel med utländsk bakgrund (%) av befolkning samt kommunanställda i 42 av landets 
kommuner, fördelade efter födelseregioner. (Gäller för åldersgruppen 20–64 under år 2001.)

 Födda i  Norden  Europa Nord- och Asien Afrika Med
 Sverige  utom utom Syd-   utländsk
 med utrikes Sverige Norden* amerika*   bakgrund
 födda 
 föräldrar

 Bef. Ans Bef. Ans Bef. Ans Bef. Ans Bef. Ans Bef. Ans Bef. Ans

Borås 4,6 4,5 6,5 6,1 5,7 4,4 0,5 0,6 4,7 2,7 0,6 0,5 22,5 18,6 
Botkyrka 5,7 4,1 8,3 9,7 8,3 5,3 3,9 4,6 18,4 10,8 3,3 4,0 47,8 38,5 
Eskilstuna 5,4 4,8 9,5 8,0 3,7 2,6 0,8 0,9 5,2 2,1 0,5 0,3 25,1 18,6 
Falun 1,2 1,2 2,1 2,1 2,5 2,3 0,2 0,3 1,9 1,3 0,3 0,2 8,3 7,4 
Gotland 0,8 0,7 1,4 1,4 1,5 0,9 0,3 0,2 1,0 0,4 0,2 0,1 5,2 3,7 
Gävle 1,8 1,6 2,9 2,9 2,1 1,8 0,9 1,1 3,4 2,3 0,5 0,5 11,5 10,2 
Göteborg 3,4 2,6 3,6 3,5 8,4 5,4 1,3 1,7 8,0 5,2 2,0 1,7 26,7 20,2 
Halmstad 2,3 1,7 2,5 2,2 8,1 5,6 0,7 0,6 2,6 1,3 0,4 0,4 16,6 11,8 
Haninge 4,0 3,0 6,6 7,1 5,9 4,0 2,5 2,2 5,6 4,6 1,5 1,5 26,1 22,4 
Helsingborg 2,7 1,8 3,2 2,3 9,7 6,6 0,3 0,3 4,7 2,1 0,7 0,4 21,3 13,5 
Huddinge 4,1 2,9 6,0 7,7 7,2 4,9 2,5 3,1 8,3 5,6 2,1 2,5 30,2 26,7 
Järfälla 4,1 3,2 6,0 6,4 5,4 3,8 2,7 3,4 7,2 6,1 1,4 1,8 26,9 24,8 
Jönköping 1,9 1,4 2,0 1,6 5,0 3,1 0,4 0,4 5,2 3,1 0,7 0,7 15,2 10,3 
Kalmar 0,9 0,5 1,2 1,3 4,3 2,7 0,4 0,4 2,1 1,1 0,3 0,1 9,2 6,3 
Karlskrona 0,7 0,4 1,1 0,9 3,8 2,0 0,5 0,5 1,6 0,6 0,2 0,1 7,7 4,6 
Karlstad 1,2 1,0 2,1 2,0 2,9 2,2 0,3 0,4 3,0 1,8 0,4 0,3 9,9 7,7 
Kristianstad 1,1 0,8 1,4 1,3 5,7 3,9 0,4 0,3 2,6 0,9 0,7 0,3 11,9 7,5 
Landskrona 3,0 2,8 4,5 3,6 13,8 7,8 0,4 0,3 3,5 1,4 0,5 0,3 25,8 16,2 
Linköping 1,2 1,0 1,4 1,1 3,8 2,4 0,4 0,4 4,6 2,6 0,6 0,3 11,9 7,7 
Luleå 1,6 1,7 4,5 5,2 1,5 1,2 0,4 0,4 2,1 1,2 0,3 0,2 10,4 9,9 
Lund 1,8 1,2 2,1 1,9 7,3 5,1 1,3 1,5 4,6 2,7 1,1 0,9 18,2 13,3 
Malmö 3,5 2,7 2,9 2,1 14,9 10,5 1,5 1,9 8,3 3,9 1,3 1,0 32,4 22,1 
Mölndal 2,7 2,7 3,0 2,9 4,9 3,6 0,5 0,6 4,9 3,4 0,4 0,4 16,4 13,6 
Nacka 3,9 3,2 5,9 7,7 6,3 4,5 1,8 2,5 3,8 3,6 1,7 2,5 23,5 24,0 
Norrköping 2,3 1,5 3,2 2,8 5,8 4,0 1,5 1,3 4,3 2,3 0,4 0,1 17,6 12,1 
Nässjö 0,7 0,4 1,5 1,1 3,6 2,4 0,3 0,3 2,6 1,8 0,2 0,3 8,9 6,3 
Sigtuna 3,9 2,7 7,7 9,0 4,5 2,9 1,8 2,0 8,2 4,1 1,9 0,9 28,0 21,7 
Sollentuna 2,6 2,2 4,1 5,2 5,5 3,9 2,8 4,2 7,1 5,7 1,0 1,2 23,1 22,5 
Solna 3,6 3,1 4,2 5,2 8,5 5,8 1,7 2,6 7,6 6,8 2,3 4,0 27,9 27,5 
Stockholm 3,3 2,6 4,0 5,3 6,9 4,4 2,0 2,7 7,0 5,9 2,9 3,8 26,1 24,7 
Sundsvall 1,1 1,0 2,8 2,8 1,5 1,0 0,5 0,5 2,0 1,4 0,4 0,3 8,3 7,0 
Södertälje 5,9 4,6 10,2 8,9 5,4 3,5 1,6 1,6 13,1 8,6 0,7 1,1 36,8 28,3 
Trollhättan 2,7 2,2 5,9 5,5 5,6 3,9 0,6 0,7 4,6 3,0 0,6 0,3 20,0 15,5 
Täby 2,7 2,1 4,1 5,3 5,8 3,8 1,0 1,2 3,9 3,4 0,6 1,0 18,1 16,8 
Uddevalla 1,6 1,5 3,0 2,5 4,1 3,0 0,8 0,5 2,6 1,3 0,6 0,3 12,7 9,0 
Umeå 1,1 0,8 3,2 2,9 1,9 1,0 0,4 0,4 2,8 1,8 0,9 1,0 10,4 7,9 
UpplandsV. 5,2 3,9 10,2 11,4 4,5 3,1 1,9 2,0 6,9 5,6 0,9 0,6 29,6 26,7 
Uppsala 1,8 1,5 3,0 3,0 4,3 2,6 1,1 1,2 6,4 4,9 1,3 1,6 17,9 14,8 
Västerås 4,1 3,5 5,6 5,3 4,4 3,0 1,4 1,3 5,7 3,1 0,7 0,4 22,0 16,5 
Växjö 1,3 0,7 1,5 1,2 5,8 4,0 1,7 1,9 2,6 1,4 0,6 0,5 13,5 9,8 
Örebro 1,9 1,4 2,4 2,3 4,3 3,0 0,4 0,4 5,5 3,2 1,4 1,1 16,0 11,4 
Östersund 0,6 0,6 1,6 1,6 1,2 0,9 0,2 0,2 1,5 1,0 0,3 0,2 5,6 4,6 
42 kommuner 2,8 2,1 3,8 3,8 6,2 4,0 1,3 1,3 5,8 3,5 1,4 1,2 21,3 16,0

Samtliga kom. 2,3 1,7 3,8 3,5 4,9 3,0 0,9 0,8 3,9 2,2 0,9 0,7 16,6 11,9 

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

* Födda i Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland är inkluderade i gruppen födda i Europa utom Norden. 
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 Hälften av de undersökta kommunerna hade ett lägre index-
värde än riksgenomsnittet. Göteborg med ett indexvärde på ca 
0,85 och Malmö med nästan 0,80 har, till skillnad från Stock-
holm och närliggande kommuner, en underrepresentativitet av 
gruppen. 
 Övriga kommuner med en relativt måttlig underrepresenta-
tivitet av sina invånare födda i Afrika är Växjö, Borås, Mölndal, 
Lund och Sundsvall. Luleå, Örebro, Falun, Karlstad och Upp-
lands Väsby hade däremot en underrepresentation av gruppen 
på 25 till 30 procent. 
 Bland kommuner med en högre underrepresentativitet än 
30 procent förekommer stora skillnader. Eskilstuna, Östersund 
och Västerås har en underrepresentation på 33–38 procent. 
Gemensamt för Helsingborg, Landskrona, Linköping, Trollhät-
tan, Kalmar, Uddevalla och Sigtuna är en underrepresentation 
nära 50 procent. 
 Lägst representativitet förekommer i Gotland med en under-
representation på drygt 70 procent. Norrköping, har 66 pro-
cent, medan värdet i Karlskrona och Kristianstad ligger nära 60 
procent. 

Etnisk mångfald inom olika yrkesområden
Denna kapiteldel handlar om den etniska mångfalden inom 
rapportens fyra olika yrkesområden. Först ställs frågan hur 
samtliga tjänster inom respektive yrkesområde fördelas mellan 
huvudgrupperna, med svensk respektive med utländsk bak-
grund. Därefter ställs frågan om hur de tjänster som innehas 
av anställda med utländsk bakgrund, fördelade sig mellan sex 
olika ursprung. Liksom tidigare avsnitt gäller redovisningen för 
kommunanställda i åldersgruppen 20–64 samt förhållandena i 
slutet av december 2001. 

Etnisk mångfald inom yrkesområde 1
I yrkesområde 1 finns kommunanställda med ansvar för att 
leda politiskt arbete samt större och mindre företag/myndighe-
ter/enheter/m.m., totalt 25 597 personer. I de undersökta kom-
munerna uppgick antalet till 12 639. Dessa utgör nästan 3,3 
respektive 3,5 procent av landets alla kommunanställda respek-
tive de undersökta kommunernas. Med tanke på avsaknaden av 
uppgifter om yrkestillhörighet för olika grupper (se tabell 5.1) 
samt att antalet tjänster inom detta område i vissa kommuner 
kan vara ett fåtal, bör redovisningen ses i förhållande till kända 
ledningstjänster. 
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Med svensk och utländsk bakgrund i ledningsarbete 
Tabell 5.4 visar hur ledningstjänsterna i de undersökta kommu-
nerna samt i genomsnitt för landets samtliga kommuner förde-
las mellan anställda med svensk respektive utländsk bakgrund. 
Tabellen visar också hur den andel av tjänsterna som innehas 
av gruppen med utländsk bakgrund fördelas mellan födda i 
Sverige med utrikes födda föräldrar och de fem utrikes födda 
grupperna. 
 Endast 5,4 procent av samtliga ledningstjänster i kommu-
nerna innehas av personer med utländsk bakgrund jämfört 
med motsvarande andel av landets befolkning på nästan 17 
procent. Nästan hälften av dessa tjänster innehas av personer 
födda i Norden utom Sverige, ytterligare ca 20 procent utgörs 
av födda i Sverige med utrikes födda föräldrar och ca 20 pro-
cent födda i Europa utom Norden. Kvar finns alltså en bråkdel 
av dessa tjänster som delas mellan de tre olika utomeuropeiska 
grupperna tillsammans, endast 29 pesoner med ledningstjänst 
är födda i Afrika, 54 i Nord- och Sydamerika och 86 i Asien. 
 Ett liknande mönster, som ovan, finns även i de undersökta 
kommunerna. I genomsnitt hade anställda med utländsk bak-
grund något högre andel (6,5 procent) av ledningstjänsterna än 
genomsnittet för landets samtliga kommuner. Detta bör dock 
jämföras med det faktum att dessa kommuner i genomsnitt 
hade fem procentenheter högre andel med utländsk bakgrund 
bland sina invånare än riksgenomsnittet. 
 Av de 818 ledningstjänster som innehas av personer med 
utländsk bakgrund i de undersökta kommunerna har personer 
från de tre utomeuropeiska grupperna tillsammans 130 varav 
24 är födda i Afrika, 41 i Nord- och Sydamerika och 65 i Asien. 
 Uppemot 80 procent av ledningstjänsterna innehas alltså av 
födda i Europa. Drygt hälften av dessa är födda i Norden utom 
Sverige. Födda i Sverige med utrikes födda föräldrar får ca 20 
procent och födda i Europa utom Norden 30 procent. Som ett 
jämförelsemått är det relevant att nämna att födda i Norden 
utom Sverige utgör 18 procent av de undersökta kommunernas 
invånare med utländsk bakgrund i arbetsför ålder att jämföra 
med 40 procent när det gäller invånare födda utanför Europa. 
 Födda i Afrika är osynliga i två av tre kommuner. Födda i 
Nord- och Sydamerika saknas också bland anställda i yrkesom-
rådet i de flesta av kommunerna. Födda i Asien förekommer i 
drygt hälften av kommunerna. Födda i Europa utom Norden 
saknas endast i två och födda i Norden utom Sverige endast i 
en kommun. Födda i Sverige med utrikes födda föräldrar sak-
nas också i få kommuner. 
 Den viktigaste skillnaden består av en skev fördelning av led-
ningstjänsterna till fördel för födda i Norden och till nackdel 
för födda utanför Norden i allmänhet och utanför Europa i 
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Tabell 5.4
Andel anställda (%) med svensk och utländsk bakgrund bland kommunanställda inom yrkes-
område 1 och av den senare nämnda gruppens andel fördelade på sex ursprung inom katego-
rin, fördelade efter 42 undersökta kommuner samt genomsnittet i landets samtliga kommuner 
(Gäller för åldersgruppen 20–64 under 2001.) 

   Med utländsk bakgrund födda i: 

Kommun Med Med Sverige Norden Europa Nord-  Asien Afrika
 svensk  utländsk (utr. födda utom utom och
 bakgr. bakgr. föräld.) Sverige Norden*  Syd-
      amerika*
Borås 94,1 5,9 37,5 18,8 43,8 0,0 0,0 0,0
Botkyrka 80,1 19,9 4,4 48,9 15,6 13,3 11,1 6,7
Eskilstuna 90,4 9,6 43,3 33,3 16,7 0,0 6,7 0,0
Falun 94,7 5,3 30,0 40,0 20,0 0,0 10,0 0,0
Gotland 97,9 2,1 20,0 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Gävle 95,3 4,7 23,1 38,5 23,1 0,0 7,7 7,7
Göteborg 94,2 5,8 18,8 36,2 26,1 4,3 10,1 4,3
Halmstad 94,3 5,7 40,0 13,3 40,0 0,0 6,7 0,0
Haninge 90,6 9,4 0,0 80,0 6,7 0,0 6,7 6,7
Helsingborg 93,9 6,1 22,2 33,3 33,3 0,0 5,6 5,6
Huddinge 89,4 10,6 4,5 54,5 31,8 0,0 0,0 9,1
Järfälla 92,1 7,9 8,3 50,0 8,3 16,7 0,0 16,7
Jönköping 97,6 2,4 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0
Kalmar 96,6 3,4 0,0 20,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Karlskrona 98,2 1,8 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Karlstad 94,9 5,1 27,3 36,4 18,2 0,0 18,2 0,0
Kristianstad 98,0 2,0 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Landskrona 93,3 6,7 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0
Linköping 97,8 2,2 14,3 42,9 28,6 0,0 14,3 0,0
Luleå 97,5 2,5 40,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Lund 95,4 4,6 25,0 31,3 37,5 0,0 6,3 0,0
Malmö 91,4 8,6 17,1 22,0 46,3 7,3 7,3 0,0
Mölndal 97,5 2,5 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Nacka 90,9 9,1 11,8 52,9 17,6 11,8 5,9 0,0
Norrköping 94,6 5,4 23,5 58,8 11,8 5,9 0,0 0,0
Nässjö 96,3 3,7 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0
Sigtuna 94,4 5,6 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0
Sollentuna 90,6 9,4 7,1 35,7 28,6 14,3 7,1 7,1
Solna 88,4 11,6 10,0 70,0 0,0 10,0 10,0 0,0
Stockholm 90,2 9,8 14,4 50,0 17,5 5,0 10,6 2,5
Sundsvall 97,2 2,8 44,4 22,2 33,3 0,0 0,0 0,0
Södertälje 86,5 13,5 13,0 65,2 8,7 4,3 4,3 4,3
Trollhättan 96,5 3,5 33,3 50,0 16,7 0,0 0,0 0,0
Täby 94,1 5,9 11,1 55,6 22,2 11,1 0,0 0,0
Uddevalla 96,8 3,2 40,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Umeå 96,8 3,2 15,4 61,5 15,4 0,0 7,7 0,0
Upplands Väsby 84,0 16,0 9,5 61,9 23,8 0,0 4,8 0,0
Uppsala 91,8 8,2 9,0 25,4 28,4 10,4 19,4 7,5
Västerås 94,1 5,9 33,3 52,4 4,8 4,8 4,8 0,0
Växjö 97,9 2,1 25,0 0,0 25,0 0,0 50,0 0,0
Örebro 95,5 4,5 27,8 55,6 11,1 5,6 0,0 0,0
Östersund 95,3 4,7 7,1 28,6 50,0 7,1 7,1 0,0
42 kommuner 93,5 6,5 17,4 43,0 23,6 5,0 8,1 2,9

Samtliga kommuner 94,6 5,4 19,2 47,2 21,4 3,9 6,2 2,1 

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

* Födda i Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland är inkluderade i gruppen födda i Europa utom Norden. 
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synnerhet. Detta mönster är detsamma i samtliga kommuner. 
Det är särskilt anmärkningsvärt att även de kommuner som 
hade en hög överrepresentation av födda i Afrika och/eller 
i Nord- och Sydamerika bland sina anställda, inte skiljer sig 
nämnvärt från andra. Den relativt sett höga andelen av grup-
perna födda i Sverige med utrikes födda föräldrar och födda i 
Europa utom Norden inom yrkesområdet är intressant att jäm-
föra med deras underrepresentation bland anställda totalt i en 
absolut majoritet av kommunerna. 
 Närliggande kommuner till Stockholm har de högsta ande-
larna av gruppen med utländsk bakgrund inom yrkesområ-
det. Flera av dessa kommuner hade också de högsta andelarna 
av sina invånare med utländsk bakgrund. Stockholm med en 
andel på 10 procent av anställda med utländsk bakgrund i led-
ningsarbete ligger bättre till än både Malmö och Göteborg med 
motsvarande andel på nio respektive sex procent. Utländsk 
bakgrund utgjorde 32 procent av invånarna i arbetsför ålder i 
Malmö och vardera ca 26 procent i Göteborg och Stockholm.
 Kommunanställda födda utanför Europa hade en relativt 
hög andel med okänt yrkesområde i flera kommuner. Detta 
kan vara en förklaring till varför så många kommuner sak-
nade anställda med denna bakgrund i yrkesområdet 1, som 
dessutom är det minsta av de fyra som ingår i analysen. De 
europeiskt födda grupperna hade också en viss andel med 
okänt yrkesområde i flera kommuner. Anställda födda utanför 
Europa i ledningsarbete saknas i såväl stora som små kommu-
ner. Dessa faktorer pekar på en förvånansvärt skev fördelning 
av kommunernas ledningstjänster mellan svensk och utländsk 
bakgrund i allmänhet och mellan utrikes födda grupper i syn-
nerhet. 

Etnisk mångfald inom yrkesområde 2
Med yrkesområde 2 avses kommunala tjänster inom bl.a. tek-
nik, datavetenskap, biologi, hälso- och sjukvård, universitet 
och gymnasieskola som kräver teoretisk specialkompetens (se 
ovan under rubriken Beskrivning av yrkesområden). Av samtliga 
kommunanställda i arbetsför ålder hade nästan 193 000 perso-
ner sin anställning i yrkesområde 2. I de undersökta kommu-
nerna uppgick motsvarande antal till drygt 100 000 anställda. 
Dessa utgör ca 25 respektive 27 procent av alla kommunan-
ställda. Hur dessa fördelas mellan olika grupper framgår nedan. 

Med svensk och utländsk bakgrund inom yrkesområde 2
Tabell 5.5 visar hur ovannämnda tjänster i genomsnitt samt per 
kommun fördelas mellan anställda med svensk och utländsk 
bakgrund. Tabellen visar vidare hur stor andel av de tjänster 
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Tabell 5.5
Andel anställda (%) med svensk och utländsk bakgrund bland kommunanställda inom yrkes-
område 2 och av den senare nämnda gruppens andel fördelade (%) på sex ursprung inom 
kategorin i 42 undersökta kommuner samt genomsnittet i landets samtliga kommuner. (Gäller 
för åldersgruppen 20–64 under 2001.) 

   Med utländsk bakgrund födda i: 

Kommun Med Med Sverige Norden Europa Nord-  Asien Afrika
 svensk  utländsk (utr. födda utom utom och
 bakgr. bakgr. föräld.) Sverige Norden*  Syd-
      amerika*
Borås 87,2 12,8 22,6 34,3 24,8 2,6 14,6 1,1
Botkyrka 74,2 25,8 12,6 30,1 19,7 9,1 24,3 4,2
Eskilstuna 85,9 14,1 26,3 34,9 19,2 2,1 16,0 1,4
Falun 92,9 7,1 16,2 30,3 33,3 4,0 15,2 1,0
Gotland 94,7 5,3 21,1 38,9 24,2 4,2 8,4 3,2
Gävle 91,0 9,0 17,7 29,7 22,4 7,8 19,3 3,1
Göteborg 88,1 11,9 16,0 22,4 30,0 5,8 22,1 3,6
Halmstad 92,1 7,9 15,3 18,0 46,7 6,0 9,3 4,7
Haninge 83,7 16,3 14,4 25,8 29,9 9,8 17,5 2,6
Helsingborg 90,7 9,3 16,3 18,3 47,5 4,2 12,1 1,7
Huddinge 78,8 21,2 15,5 32,2 22,9 9,3 18,6 1,5
Järfälla 82,2 17,8 11,2 26,5 22,0 10,3 25,6 4,5
Jönköping 92,8 7,2 20,2 14,6 36,4 2,5 23,2 3,0
Kalmar 95,3 4,7 11,3 23,9 40,8 7,0 14,1 2,8
Karlskrona 95,5 4,5 5,4 26,8 48,2 8,9 10,7 0,0
Karlstad 93,7 6,3 14,3 29,3 31,4 4,3 18,6 2,1
Kristianstad 93,9 6,1 10,5 15,8 57,0 0,9 12,3 3,5
Landskrona 87,6 12,4 14,3 22,6 53,6 1,2 6,0 2,4
Linköping 93,2 6,8 14,8 16,3 39,2 2,9 23,4 3,3
Luleå 94,4 5,6 24,7 50,5 9,7 5,4 8,6 1,1
Lund 89,9 10,1 11,4 18,7 45,2 10,2 11,4 3,2
Malmö 84,5 15,5 14,7 11,3 48,1 5,6 16,7 3,6
Mölndal 90,5 9,5 19,1 24,5 28,2 4,5 21,8 1,8
Nacka 84,4 15,6 16,8 33,6 28,8 7,5 10,2 3,1
Norrköping 91,6 8,4 14,1 24,3 35,4 11,2 15,0 0,0
Nässjö 95,4 4,6 3,7 29,6 40,7 3,7 18,5 3,7
Sigtuna 84,1 15,9 15,1 41,9 18,6 11,6 12,8 0,0
Sollentuna 82,8 17,2 9,8 27,3 24,0 9,8 24,6 4,4
Solna 79,3 20,7 9,3 24,2 31,3 10,4 19,8 4,9
Stockholm 84,4 15,6 14,7 28,8 24,8 7,3 19,1 5,3
Sundsvall 93,6 6,4 12,2 38,9 24,4 4,6 16,8 3,1
Södertälje 79,2 20,8 17,3 24,8 18,2 7,2 30,9 1,6
Trollhättan 88,9 11,1 14,0 32,2 29,8 4,1 17,4 2,5
Täby 87,4 12,6 17,4 31,5 24,2 4,7 19,5 2,7
Uddevalla 93,0 7,0 21,4 28,6 34,5 2,4 9,5 3,6
Umeå 94,1 5,9 11,7 40,1 17,3 9,3 15,4 6,2
UpplandsV. 82,8 17,2 14,2 37,5 16,7 3,3 25,8 2,5
Uppsala 89,5 10,5 14,6 27,4 22,6 4,9 25,3 5,3
Västerås 86,4 13,6 20,1 30,3 25,1 5,7 16,9 1,7
Växjö 94,0 6,0 8,9 17,7 43,5 12,1 15,3 2,4
Örebro 90,5 9,5 13,9 22,5 33,5 3,2 21,4 5,5
Östersund 96,3 3,7 16,7 40,7 27,8 3,7 9,3 1,9
42 kommuner 88,6 11,4 15,4 26,2 29,8 6,4 18,7 3,5

Samtliga kommuner 90,7 9,3 16,1 29,5 30,7 5,6 15,2 2,8

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

* Födda i Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland är inkluderade i gruppen födda i Europa utom Norden. 
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som tilldelas gruppen med utländsk bakgrund, som innehas 
av respektive sex ursprung. Personer med utländsk bakgrund 
hade i genomsnitt en andel på 9 procent av tjänsterna i lan-
dets samtliga kommuner. Motsvarande andel i de undersökta 
kommunerna var 11 procent. Med en ca 90-procentig andel av 
tjänsterna kan man hävda att även yrkesområde 2 domineras av 
anställda med svensk bakgrund. 
 Av sammanlagt 17 880 tjänster inom yrkesområdet som till-
delades personer med utländsk bakgrund innehades knappt 
var fjärde tjänst av utomeuropeiskt födda och tre fjärdedelar av 
europeiskt födda grupper. Denna fördelning är betydlig jämnare 
än motsvarande situation inom yrkesområdet med lednings-
arbete. Men de tre utomeuropeiskt födda gruppernas andel av 
tjänsterna är fortfarande mycket lägre än deras andel av befolk-
ningen med utländsk bakgrund på ca 40 procent. 
 Även internt fördelas tjänsterna jämnare mellan de tre euro-
peiskt födda grupperna. Födda i Norden utom Sverige och i 
Europa utom Norden får vardera ca 30 procent av tjänsterna, 
medan födda i Sverige med utrikes födda föräldrar innehar ca 
16 procent. Fördelningen av den kvarvarande delen av tjäns-
terna mellan de tre utomeuropeiskt födda grupperna är dock 
mycket ojämn. Drygt 15 procent av tjänsterna innehas av födda 
i Asien och knappt 3 procent innehas av födda i Afrika. 
 Som det går att läsa av tabellen skiljer sig genomsnittet i de 
undersökta kommunerna inte särskilt mycket från det i lan-
dets samtliga kommuner. Den största skillnaden är en tydligare 
dominans av födda i Asien samt födda i Europa utom Norden 
bland de utomeuropeiskt respektive europeiskt födda. I det 
senare fallet beror dominansen på en minskad andel födda i 
Norden utom Sverige jämfört med riksgenomsnittet och i det 
andra fallet en större ökning födda i Asien. 
 Även kommunvis visar tabellen en jämnare fördelning av 
tjänsterna mellan olika ursprung än motsvarande fördelning 
av kommunernas ledningstjänster. Med undantag för tre kom-
muner som saknar anställda födda i Afrika är samtliga grup-
per representerade i de undersökta kommunerna. Skillnaderna 
är dock stora. I några få kommuner har födda i Asien en större 
andel än alla andra grupper, medan i andra har födda i Europa 
störst andel. Det är noterbart att i Malmö får gruppen födda i 
Europa utom Norden nästan hälften av samtliga tjänster som 
innehas av personer med utländsk bakgrund. Denna grupp är 
även störst i Göteborg och näst störst i Stockholm, fast med 30 
respektive 28 procent av berörda tjänster i respektive kommun.

Etnisk mångfald inom yrkesområde 3
Med yrkesområde 3 avses kommunala tjänster som kräver 
kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskap. Tekni-
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ker- och ingenjörsarbete, lärararbete samt arbete inom biologi, 
hälso- och sjukvård med krav på kortare högskoleutbildning är 
några exempel inom yrkesområdet (se under rubriken Beskriv-
ning av yrkesområden).
 Av samtliga kommunanställda i arbetsför ålder hade 111 567 
personer sin anställning i yrkesområde 3. I de undersökta kom-
munerna uppgick motsvarande antal till 55 569. Dessa utgör 
drygt 14 respektive 15 procent av samtliga kommunanställda. 
Antal sysselsatta inom detta yrkesområde är nästan fem gånger 
större än motsvarande antal inom yrkesområde 1, men betyd-
ligt färre än inom yrkesområde 2. 
 I likhet med tidigare avsnitt beskrivs nedan först fördel-
ningen av dessa tjänster mellan kommunanställda med svensk 
respektive utländsk bakgrund och därefter indelas den del 
som innehas av gruppen med utländsk bakgrund i de sex 
ursprungen. 

Med svensk och utländsk bakgrund inom yrkesområde 3
Tabell 5.6 visar hur ovannämnda tjänster fördelas mel-
lan anställda med svensk respektive utländsk bakgrund i de 
undersökta kommunerna samt i landets samtliga kommuner i 
genomsnitt. Vidare visar tabellen hur de tjänster som tilldelas 
gruppen med utländsk bakgrund fördelar sig internt mellan 
födda i Sverige med utrikes födda föräldrar och de fem utrikes 
födda grupperna. 
 De genomsnittliga måtten på hur tjänsterna inom detta 
yrkesområde fördelas mellan anställda med svensk och 
utländsk bakgrund är nästan identiska med de motsvarande 
förhållandena inom yrkesområde 2. Anställda med utländsk 
bakgrund innehar i genomsnitt 9 procent av aktuella tjänster 
inom yrkesområdet i landets samtliga kommuner och 12 pro-
cent i de undersökta kommunerna. 
 Även den del av tjänsterna som innehas av anställda med 
utländsk bakgrund fördelas likartat mellan europeiskt och 
utomeuropeiskt födda. Uppemot var tredje tjänst på riks-
nivå och något lägre (30 procent) av samtliga i de undersökta 
kommunerna innehas av födda i Norden utom Sverige. Detta 
är en ökning med några procentenheter, om man jämför med 
gruppens andel av motsvarande antal tjänster inom yrkesom-
råde 2. Näst störst i sammanhanget är gruppen födda i Europa 
utom Norden med en andel av tjänsterna på ca 23 procent i 
både genomsnittet i landets samtliga som de undersökta kom-
munerna. Jämfört med motsvarande förhållande inom yrkes-
område 2 är detta en minskning med ca sju procentenheter. 
Slutligen innehar gruppen födda i Sverige med utrikes födda 
föräldrar drygt 19 procent av tjänsterna i samtliga kommuner 
och 17 procent i de undersökta kommunerna. 
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Tabell 5.6
Andel anställda (%) med svensk och utländsk bakgrund bland kommunanställda inom yrkes-
område 3 och av den senare nämnda gruppens andel (%) fördelade på sex ursprung inom 
kategorin, i 42 undersökta kommuner samt genomsnittet i landets samtliga kommuner. (Gäller 
för åldersgruppen 20–64 under 2001.) 

   Med utländsk bakgrund födda i: 

Kommun Med Med Sverige Norden Europa Nord-  Asien Afrika
 svensk  utländsk (utr. födda utom utom och
 bakgr. bakgr. föräld.) Sverige Norden*  Syd-
      amerika*
Borås 88,0 12,0 26,5 37,1 23,8 3,3 9,3 0,0
Botkyrka 71,4 28,6 11,1 27,4 18,1 13,7 26,1 3,5
Eskilstuna 84,4 15,6 34,9 48,8 8,7 2,9 4,7 0,0
Falun 95,4 4,6 23,5 47,1 17,6 0,0 11,8 0,0
Gotland 95,1 4,9 15,7 47,1 25,5 3,9 7,8 0,0
Gävle 93,9 6,1 25,8 31,5 15,7 5,6 20,2 1,1
Göteborg 85,6 14,4 15,3 21,7 23,9 8,3 26,6 4,2
Halmstad 93,7 6,3 26,9 25,4 40,3 3,0 4,5 0,0
Haninge 82,3 17,7 17,2 43,0 20,3 4,7 12,5 2,3
Helsingborg 90,4 9,6 27,9 20,5 37,7 1,6 11,5 0,8
Huddinge 83,4 16,6 10,8 41,2 20,9 12,2 10,8 4,1
Järfälla 78,8 21,2 16,0 27,2 16,6 15,4 21,9 3,0
Jönköping 92,5 7,5 21,2 20,5 26,7 2,7 24,7 4,1
Kalmar 96,6 3,4 16,2 40,5 29,7 2,7 10,8 0,0
Karlskrona 97,1 2,9 18,2 31,8 45,5 0,0 4,5 0,0
Karlstad 94,0 6,0 17,6 33,8 14,9 5,4 25,7 2,7
Kristianstad 95,7 4,3 10,6 27,7 42,6 6,4 10,6 2,1
Landskrona 89,3 10,7 24,1 17,2 44,8 1,7 10,3 1,7
Linköping 93,1 6,9 20,4 20,4 30,1 6,5 19,4 3,2
Luleå 93,3 6,7 18,8 66,3 6,3 1,3 7,5 0,0
Lund 88,6 11,4 10,6 19,2 38,4 12,6 16,6 2,6
Malmö 82,4 17,6 15,2 7,9 50,3 8,1 15,4 3,1
Mölndal 89,4 10,6 28,2 21,2 18,8 3,5 22,4 5,9
Nacka 81,4 18,6 19,1 37,6 17,0 7,8 12,8 5,7
Norrköping 91,1 8,9 19,7 27,2 29,3 14,3 8,8 0,7
Nässjö 96,8 3,2 15,4 23,1 23,1 0,0 30,8 7,7
Sigtuna 79,6 20,4 7,1 47,1 18,6 8,6 14,3 4,3
Sollentuna 85,3 14,7 14,3 30,8 13,2 14,3 26,4 1,1
Solna 82,1 17,9 24,5 21,4 20,4 9,2 21,4 3,1
Stockholm 82,4 17,6 13,2 33,5 18,7 10,5 18,5 5,5
Sundsvall 94,7 5,3 22,1 44,1 10,3 5,9 17,6 0,0
Södertälje 81,5 18,5 22,8 36,3 10,5 6,4 22,8 1,2
Trollhättan 92,3 7,7 12,2 46,9 22,4 2,0 16,3 0,0
Täby 87,2 12,8 16,9 35,6 30,5 5,1 11,9 0,0
Uddevalla 93,5 6,5 29,5 38,6 11,4 2,3 15,9 2,3
Umeå 94,4 5,6 14,9 52,9 4,6 1,1 23,0 3,4
Upplands Väsby 79,2 20,8 19,2 48,1 13,5 4,8 13,5 1,0
Uppsala 87,4 12,6 10,9 23,2 21,0 11,2 28,1 5,6
Västerås 87,4 12,6 29,1 38,0 11,7 6,1 13,6 1,4
Växjö 92,6 7,4 16,7 9,5 36,9 16,7 14,3 6,0
Örebro 93,6 6,4 21,2 31,4 18,6 1,7 24,6 2,5
Östersund 97,3 2,7 24,0 36,0 24,0 0,0 16,0 0,0
42 kommuner 88,3 11,7 17,5 29,7 23,3 8,0 18,3 3,2

Samtliga kommuner 91,0 9,0 19,2 33,9 22,7 6,4 15,1 2,6 

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

* Födda i Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland är inkluderade i gruppen födda i Europa utom Norden. 
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 I likhet med inom yrkesområde 2 har födda i Asien en betyd-
ligt större andel av tjänsterna än födda i Afrika och Nord- och 
Sydamerika. 
 Även motsvarande förhållanden per kommun påminner till 
stor del om dem inom yrkesområde 2. Bland annat kan note-
ras att Botkyrka och Östersund har den högsta respektive lägsta 
andelen med utländsk bakgrund inom yrkesområdena. Inom 
båda yrkesområdena förekommer de högsta andelarna främst i 
närliggande kommuner till Stockholm, som också hade de hög-
sta andelarna av utländsk bakgrund bland sina invånare. Även 
antalet kommuner som har en mindre andel av bakgrunden 
bland sina anställda än riksgenomsnittet är nästan lika många 
i båda fallen, ca 20 kommuner. Denna grupp domineras av 
små kommuner från olika delar av landet, med låga andelar av 
utländsk bakgrund bland sina invånare. Slutligen kan noteras 
att Malmö och Stockholm, i likhet med fallet inom yrkesom-
råde 2, har en högre andel anställda med utländsk bakgrund 
inom yrkesområdet än Göteborg, ca 18 mot 14 procent. 
 I flera kommuner är gruppen födda i Norden utom Sverige 
större än andra med utländsk bakgrund. I några kommuner 
som Göteborg, Nässjö, Uppsala, Botkyrka, Jönköping, Gävle, 
Järfälla och Örebro är gruppen födda i Asien antingen störst 
eller näst störst. I Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Jönköping, 
Kristianstad, Landskrona, Linköping, Lund och Malmö är det 
dock födda i Europa utom Norden som dominerar. I Malmö 
innehar denna grupp 50 procent av samtliga tjänster som inne-
has av anställda med utländsk bakgrund. Detta gör att fördel-
ningen av tjänster mellan utrikes födda grupper blir mer ojämn 
i Malmö än i Göteborg och Stockholm. 
 Avslutningsvis kan nämnas att i 12 kommuner saknas 
anställda födda i Afrika inom yrkesområde 3. Detta är fyra 
gånger mer än motsvarande förhållanden inom yrkesområde 2. 
Övriga grupper är dock representerade i samtliga kommuner, 
med undantag av födda i Nord- och Sydamerika i tre kommu-
ner.

Etnisk mångfald inom yrkesområde 4
Detta område är det enda av fyra som omfattar flera delområ-
den, i förhållande till SCB:s kategoriseringar. En sammanslag-
ning har gjorts av fem yrkesområden som följer definitionen 
»Arbete som högst ställer krav på gymnasieutbildning eller 
motsvarande kompetens« (se under rubriken Beskrivning av 
yrkesområden). Det handlar mest om arbete inom servicesek-
torn. Som exempel kan nämnas kundservicearbete, omsorgs- 
och försäljningsarbete, hantverksarbete inom tillverkning och 
byggverksamhet samt arbete inom jordbruk, trädgård, skogs-
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bruk och fiske. Yrkesområdet omfattar även arbete utan särskilt 
krav på yrkesutbildning. Med undantag för det sistnämnda 
ställer dessa delområden krav på yrkesutbildning snarare än 
högskole- eller gymnasieutbildning. Å andra sidan kräver de 
flesta yrkesutbildningar kunskaper motsvarande gymnasieut-
bildning. 
 En majoritet av Sveriges kommunanställda hamnar inom 
yrkesområde 4. Totalt arbetade nästan 439 000 inom yrkesom-
rådet. Motsvarande antal i de undersökta kommunerna uppgår 
till nästan 184 000 personer. Dessa utgör 56 respektive 51 pro-
cent av kommunanställda på respektive nivå. 

Med svensk och utländsk bakgrund inom yrkesområde 4
I likhet med föregående avsnitt redogörs först för hur dessa 
tjänster fördelas mellan anställda med svensk och utländsk 
bakgrund och därefter hur gruppen med utländsk bakgrund 
fördelas mellan olika ursprung. Tabell 5.7 visar exakta ande-
lar för respektive grupp i de undersökta kommunerna samt i 
genomsnitt för landets samtliga kommuner. 
 När det gäller genomsnittet för de undersökta kommunerna 
samt landets samtliga kommuner visar tabellen att nästan 14 
respektive 20 procent av tjänsterna innehas av anställda med 
utländsk bakgrund. Detta innebär att anställda med utländsk 
bakgrund har sin högsta andel inom yrkesområde 4, medan 
det motsatta gäller för anställda med svensk bakgrund. Andelen 
anställda med utländsk bakgrund inom yrkesområdet understi-
ger endast med en procentenhet sin andel av dessa kommuners 
invånare i åldersgruppen 20 till 64. Detta kan jämföras med ett 
underskott på mellan 10 och 15 procentenheter inom de andra 
tre yrkesområdena. 
 Den genomsnittligt höga andelen anställda med utländsk 
bakgrund i de undersökta kommunerna gör att endast en 
tredjedel av dessa kommuner har en lägre andel inom yrkes-
området än genomsnittet för landets samtliga kommuner. För 
första gången delar närliggande kommuner till Stockholm de 
tio högsta andelarna med Norrköping, Linköping och Nässjö. 
I jämförelse med befolkningsstatistiken, se tabell 5.2 kan kon-
stateras att så många som 17 av de undersökta kommunerna 
har en högre andel med utländsk bakgrund inom yrkesområ-
det än bland sina invånare i arbetsför ålder. Dessa kommuner 
är Nässjö, Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Nacka, Jönkö-
ping, Stockholm, Solna, Sollentuna, Täby, Järfälla, Upplands 
Väsby, Luleå, Huddinge, Uppsala, Gävle och Göteborg. I de två 
förstnämnda ligger skillnaden på ca 24 procentenheter. I de 
sju efterföljande ligger det på 8 till 18 procentenheter, medan 
resten av kommunerna har ett överskott som sträcker sig mel-
lan knappt en halv (Göteborg) till sex procentenheter (Täby). 
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Tabell 5.7
Andel anställda (%) med svensk och utländsk bakgrund bland kommunanställda inom yrkes-
område 4 och av den senare nämnda gruppens andel fördelade (%) på sex ursprung inom 
kategorin, i 42 undersökta kommuner samt genomsnittet i landets samtliga kommuner. (Gäller 
för åldersgruppen 20–64 under 2001.) 

   Med utländsk bakgrund födda i: 

Kommun Med Med Sverige Norden Europa Nord-  Asien Afrika
 svensk  utländsk (utr. födda utom utom och
 bakgr. bakgr. föräld.) Sverige Norden*  Syd-
      amerika*
Borås 77,4 22,6 24,1 31,9 22,8 3,2 14,6 3,5
Botkyrka 53,2 46,8 10,4 23,2 12,0 12,2 29,3 12,9
Eskilstuna 63,5 36,5 25,4 43,8 13,5 5,7 9,5 2,1
Falun 92,3 7,7 14,7 27,7 29,9 4,8 19,5 3,5
Gotland 97,0 3,0 20,4 34,5 25,4 5,6 12,7 1,4
Gävle 88,0 12,0 13,8 27,7 15,5 12,9 24,3 5,8
Göteborg 72,9 27,1 12,2 15,1 27,1 9,3 25,9 10,4
Halmstad 85,5 14,5 13,3 18,2 47,8 4,8 12,5 3,4
Haninge 74,9 25,1 13,7 30,8 15,3 10,6 21,3 8,2
Helsingborg 83,1 16,9 10,4 16,0 53,3 2,2 14,7 3,3
Huddinge 67,5 32,5 9,5 26,2 16,7 12,6 22,7 12,3
Järfälla 68,7 31,3 13,1 24,7 13,2 14,6 25,5 9,0
Jönköping 75,8 24,2 11,3 15,2 29,7 3,9 31,7 8,1
Kalmar 92,4 7,6 5,8 18,8 45,0 6,7 22,1 1,7
Karlskrona 95,3 4,7 7,2 16,4 42,1 15,1 17,1 2,0
Karlstad 91,1 8,9 10,8 24,1 31,1 6,7 23,5 3,8
Kristianstad 90,5 9,5 9,9 16,4 52,4 4,8 12,5 4,0
Landskrona 81,2 18,8 16,6 21,9 48,0 2,3 9,7 1,5
Linköping 65,3 34,7 9,8 10,1 27,8 5,6 42,6 4,2
Luleå 87,3 12,7 15,2 54,2 12,8 3,8 11,4 2,6
Lund 82,5 17,5 7,5 11,2 34,6 12,3 24,5 9,9
Malmö 73,7 26,3 11,0 9,0 47,2 10,3 17,2 5,2
Mölndal 84,0 16,0 19,2 22,1 28,3 4,7 23,8 2,0
Nacka 66,5 33,5 11,0 30,1 15,5 12,1 17,3 14,0
Norrköping 64,9 35,1 11,7 24,6 28,8 10,9 22,5 1,5
Nässjö 66,7 33,3 5,6 14,8 38,0 6,3 30,3 4,9
Sigtuna 74,4 25,6 13,2 40,2 10,6 9,3 21,2 5,5
Sollentuna 68,8 31,2 8,3 18,7 15,6 24,6 26,5 6,3
Solna 63,5 36,5 9,7 15,4 18,0 9,3 27,1 20,6
Stockholm 65,3 34,7 8,7 16,3 15,7 12,3 26,6 20,5
Sundsvall 92,3 7,7 13,0 41,4 9,7 8,7 21,5 5,6
Södertälje 64,9 35,1 15,5 31,7 10,9 5,4 31,5 4,9
Trollhättan 81,3 18,7 15,0 35,4 22,2 5,1 20,2 2,1
Täby 75,8 24,2 8,9 29,7 21,2 8,9 22,3 8,9
Uddevalla 89,5 10,5 13,4 25,8 34,8 6,7 16,1 3,3
Umeå 90,7 9,3 10,0 34,7 11,2 3,4 23,6 17,0
Upplands Väsby 66,7 33,3 14,4 42,8 9,1 9,3 21,8 2,7
Uppsala 81,3 18,7 8,3 17,5 14,8 8,8 36,2 14,4
Västerås 79,7 20,3 20,0 30,0 17,0 9,0 20,9 3,2
Växjö 87,3 12,7 5,0 11,5 42,1 21,0 14,7 5,7
Örebro 86,3 13,7 11,2 17,6 25,6 3,4 30,7 11,5
Östersund 94,5 5,5 12,0 34,8 15,8 4,4 27,8 5,1
42 kommuner 80,2 19,8 12,0 21,7 23,4 9,3 23,5 10,0

Samtliga kommuner 86,2 13,8 13,4 28,2 24,2 7,8 19,0 7,4

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

* Födda i Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland är inkluderade i gruppen födda i Europa utom Norden. 
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Medan det råder ett kraftigt underskott av utländsk bak-
grund inom de övriga yrkesområdena kan hävdas att framför 
allt i ovannämnda kommuner arbetar de flesta anställda med 
utländsk bakgrund inom servicesektorn.
 Det är också intressant att notera att de tre utomeuropeiska 
grupperna tillsammans innehar drygt 34 procent av det antal 
tjänster som innehas av alla grupper med utländsk bakgrund. 
Detta är 10 procentenheter högre än motsvarande andel inom 
yrkesområdena 2 och 3. För de tre europeiskt födda grupperna, 
minskar den genomsnittliga andelen i servicesektorn med lika 
många procentenheter som den ökar för grupperna födda 
utanför Europa. 
 När det gäller genomsnittet i de undersökta kommunerna 
närmar sig grupperna födda inom och utom Europa ( med 
43 respektive 57 procent av tjänsterna) varandra i ännu högre 
grad än riksgenomsnittet. Detta är intressant med tanke på ett 
stort gap inom de övriga yrkesområdena, men också i förhål-
lande till respektive grupps andel av invånarna i dessa kom-
muner. I förhållande till sin andel invånare med utländsk bak-
grund i de undersökta kommunerna (ca 40 procent) får födda 
utanför Europa ett överskott motsvarande 3 procentenheter 
inom detta yrkesområde att jämföra med kraftiga underskott 
inom de övriga i allmänhet och ledningstjänster i synnerhet. 
Motsatsen gäller förstås för kommunanställda med utländsk 
bakgrund som är födda inom Europa. Dessa tillsammans utgör 
60 procent av kommunernas invånare med utländsk bakgrund 
i arbetsför ålder, men innehar 57 procent av aktuella tjänster 
som tilldelas anställda med utländsk bakgrund. 
 Mest intressant är andelen födda i Afrika. I de undersökta 
kommunerna utgör gruppens andel 10 procent – att jämföra 
med motsvarande andel på ca 2 procent inom övriga yrkes-
områden. Högre andel än detta genomsnitt förekommer i 
kommunerna Solna och Stockholm, men också i Umeå, Upp-
sala, Nacka, Botkyrka, Huddinge, Örebro och Göteborg. Med 
undantag för de två sistnämnda hade denna kommungrupp 
i allmänhet och Solna och Nacka i synnerhet en kraftig över-
representation av födda i Afrika bland sina samtliga anställda 
(se diagram 5.7). Med tanke på en låg andel av gruppen bland 
anställda inom övriga yrkesområden innebär detta att en stor 
majoritet av dem är anställda inom servicesektorn.
 Även gruppen födda i Asien tilldelas en förhållandevis hög 
andel av de tjänster som innehas av samtliga grupper med 
utländsk bakgrund. I kommunerna Linköping, Uppsala, Jön-
köping, Örebro, Botkyrka, Solna, Stockholm, Sollentuna, Göte-
borg och Järfälla är denna grupps andel störst. Slutligen kan 
konstateras att bland de europeiskt födda grupperna har födda 
i Europa utom Norden i många kommuner en högre andel än 
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de nordiskt födda i allmänhet och födda i Sverige med utrikes 
födda föräldrar i synnerhet. De två förstnämnda grupperna är 
störst i 17 olika kommuner. Jämfört med motsvarande förhål-
landen i de övriga yrkesområdena är detta en kraftig minsk-
ning för födda i Norden utom Sverige och en avsevärd ökning 
för födda i Europa utom Norden. 

Sammanfattning 
Diagrammen ovan talar ett tydligt språk. Invånare med svensk 
bakgrund är överrepresenterade bland anställda i samtliga 
kommuner, vilket förstås innebär att invånare med utländsk 
bakgrund är underrepresenterade bland de anställda i samtliga 
kommuner. Gruppen är underrepresenterad med motsvarande 
30 procent i landets alla kommuner och med 25 procent i de 
undersökta kommunerna i genomsnitt. 
 Det kanske mest intressanta är att nästan samtliga kommu-
ner i undersökningen hade en underrepresentation av invånar-
gruppen födda i Sverige med båda föräldrarna födda utom-
lands. Andra grupper som i samtliga 42 kommuner hade en 
avsevärd underrepresentation är födda i Europa utom Norden 
och födda i Asien. Å andra sidan finns en överrepresentation 
av födda i Norden utom Sverige, men intressant nog även av 
födda i Nord- och Sydamerika samt Afrika i flera kommuner. 
 Den viktigaste iakttagelsen är en förvånansvärt skev fördel-
ning av aktuella tjänster inom olika yrkesområden mellan 
anställda med svensk och utländsk bakgrund i allmänhet och 
mellan olika utrikes födda grupper i synnerhet. Fördelningen 
av olika tjänster karaktäriseras av ett europeiskt respektive 
utomeuropeiskt mönster. Av samtliga ledningstjänster i alla av 
Sveriges kommuner innehas endast 5,4 procent av anställda 
med utländsk bakgrund. Ännu mer skevt fördelas de dryga 5 
procenten av tjänsterna som innehas av alla med utländsk bak-
grund. Av dessa innehas endast 12 procent av samtliga grupper 
som är födda utanför Europa, medan resten fördelas mellan 
europeiskt födda av vilka födda i Norden utom Sverige står för 
den största delen. Detta förhållande är nästan det samma även i 
de 42 undersökta kommunerna i genomsnitt. En konsekvens av 
detta är att de utomeuropeiskt födda grupperna i allmänhet och 
födda i Afrika, men också i Nord- och Sydamerika i synnerhet 
saknas i ledande funktioner i en absolut majoritet av de under-
sökta kommunerna. Intressant nog saknas dessa ursprung även i 
de kommuner som har en avsevärd överrepresentation av födda 
i Afrika samt i Nord- och Sydamerika bland sina anställda. 
 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom de två yrkes-
områden som ställer krav på hög utbildning är nästan dubbelt 
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så stor (10 procent) som den inom ledningstjänster. Denna 
andel understiger dock med nästan sju procentenheter gruppens 
andel av landets befolkning i arbetsför ålder. Det är också viktigt 
att nämna att av dessa tjänster innehas uppemot tre fjärdedelar 
av anställda födda inom Europa. Även när den gäller den fjärde-
del av tjänsterna som innehas av födda utanför Europa är för-
delningen mellan de tre berörda grupperna mycket skev. Inom 
båda yrkesområdena står födda i Asien för den största delen, 
medan födda i Afrika endast får en liten bråkdel. 
 En relativt hög andel av anställda med utländsk bakgrund 
finns inom yrkesgrupper som inte kräver mer än gymnasieut-
bildning. I genomsnitt innehas 14 procent av sådana tjänster 
av anställda med utländsk bakgrund i landets samtliga kom-
muner. I de undersökta kommunerna gick denna andel upp till 
20 procent, dvs. nära nog gruppens (ned utländsk bakgrund) 
andel av invånare i arbetsför ålder i dessa kommuner. Intres-
sant nog får anställda med icke europeisk bakgrund en ganska 
hög andel av dessa tjänster både i förhållande till fördelningen 
av tjänsterna inom de övriga yrkesområden och jämfört med 
dessa gruppers andel av invånarna i alla samt de undersökta 
kommunerna. Av sammanlagt var femte tjänst som tilldelas 
alla anställda med utländsk bakgrund i de undersökta kommu-
nerna innehas uppemot 43 procent av födda utanför Europa. 
 Dessa förhållanden må ha olika förklaringar i olika kommu-
ner. Två faktorer som inte sällan hänvisas till som orsaker till 
en avsevärd lägre förvärvsfrekvens för flera utrikes födda grup-
per är dessa gruppers vistelsetid i Sverige och låga utbildnings-
nivåer. Som avslutning på detta kapitel följer en redovisning av 
olika gruppers vistelsetider i Sverige samt utbildningsnivåer.

Om vistelsetid och utbildningsnivå  
för utrikes födda grupper
Generellt sett har Sveriges invånare med utländsk bakgrund och 
invandrade från utomeuropeiska länder i synnerhet en betydlig 
lägre förvärvsfrekvens än inrikes födda. Detta har diskuterats 
grundligt inte minst i Integrationsverkets årliga rapporter om 
tillståndet i landet. I den senaste upplagan, Rapport integration 
2003, finns avsnittet Kompetensslöseri som bl.a. analyserar bety-
delsen av tänkbara faktorer som av tradition har betraktats som 
förklaringar till den etniska segregationen inom arbetsmarkna-
dens olika sektorer. Vistelsetid och skillnader i utbildningsnivå 
får ett större utrymme än andra variabler. En huvudslutsats i 
rapporten är dock att de utrikes föddas problem på arbetsmark-
naden inte generellt kan förklaras av skillnader i utbildning eller 
vistelsetid i Sverige:
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 Utbildning kortare än grundskolenivå är visserligen något 
vanligare bland dem som är födda utomlands än bland infödda, 
i synnerhet bland kvinnor. Men de lågt utbildade utrikes födda 
består huvudsakligen av personer som varit i Sverige i 20 år eller 
längre (drygt två tredjedelar av männen och hälften av kvin-
norna) och som till stor del är födda i ett annat nordiskt land 
(nästan hälften av männen och nästan en tredjedel av kvin-
norna), det vill säga grupper som vanligtvis inte i första hand 
förknippas med dem som har de största svårigheterna på arbets-
marknaden. (Integrationsverket 2004a, sid. 105)
 Trots detta är det nödvändigt att föra en mindre diskussion 
om skillnader i vistelsetid samt utbildningsnivå för de utrikes 
födda grupper som ingått i analysen av representativitet bland 
kommunanställda. Detta är nödvändigt dels med tanke på stora 
skillnader mellan kommunerna, men också att eventuella effek-
ter av dessa variabler inte är inräknade i de indexvärden som lig-
ger till grund för bedömning av kommunernas representativitet. 

Skillnader i vistelsetid och  
utbildning för utrikes födda grupper 
Det är självklart att nyanlända behöver en viss tid för introduk-
tion i det nya samhället, innan de kan tillträda arbetsmarkna-
den. För arbete inom yrkesområde med höga krav på kom-
petens och/eller utbildning är det också nödvändigt att räkna 
med en längre tid innan man kan få ett arbete motsvarande sin 
kompetens eller utbildningsnivå. Kommunernas underrepre-
sentativitet av sina invånare med utländsk bakgrund i allmän-
het och inom ledningsfunktioner och kvalificerade yrkesom-
råden i synnerhet kan knappast förklaras med utrikes föddas 
vistelsetid och/eller utbildningsnivåer. 
 Drygt 80 procent av alla utrikes födda personer i arbetsför 
ålder (20–64 år) bor i de 42 undersökta kommunerna. Av dessa 
hade knappt 15 procent bott mindre än 4 år i Sverige i slutet av 
2001. Ytterligare 21 procent hade en vistelsetid på 5 till 10 år, 
vilket innebär att drygt 64 procent hade bott här i mer än 10 år. 
Den lägsta andelen med längst vistelsetid, mer än 10 år, innehas 
av födda i Afrika och ligger på drygt 53 procent (se diagram 
5.10). 
 När det gäller utbildningsnivå har invandrade från samtliga 
regioner en högre andel med förgymnasial utbildning och en 
lägre andel med eftergymnasial utbildning än genomsnittet 
i landet. Som framgår av diagram 5.11 hade drygt 32 procent 
(ca 155 000) av utrikes födda i de undersökta kommunerna en 
eftergymnasial utbildning. Som ett jämförande mått kan näm-
nas att det totala antalet utrikes födda bland kommunanställda 
i samtliga 42 undersökta kommunerna uppgick till knappt 
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58 000 personer, vilket motsvarar drygt en tredjedel av utrikes 
födda med eftergymnasial utbildning. Ett sådant resonemang 
kan föras för samtliga utrikes födda grupper, bl.a. födda i Asien 
som är en stor grupp och är starkt underrepresenterad bland 
kommunanställda. Av alla födda i Asien i arbetsför ålder i de 
undersökta kommunerna hade 32 procent (47 000) eftergym-
nasial utbildning. Deras antal bland kommunanställda i samt-
liga 42 kommuner var knappt 13 000. Utifrån sådana siffror 
blir det svårt att relatera kommunernas underrepresentativitet 
av utrikes födda grupper till kortare vistelsetid och/eller lägre 
utbildningsnivå än inrikes föddas.
 Enskilda grupper har varierande vistelsetid och utbildnings-
nivå i olika kommuner. Som förklaring till kommunernas 
underrepresentativitet av utrikes födda grupper i allmänhet och 
utomeuropiska grupper i synnerhet kan man knappast åberopa 
brist på högutbildade personer med tillräckligt lång vistelse-
tid i Sverige. Efter en noggrann granskning kan konstateras 
att i nästan samtliga kommuner har minst 75 procent av olika 
utrikes födda grupper bott längre än fyra år i Sverige. Genom-
gången visar också att i ytterst få kommuner förekommer att en 
utrikes född grupp har en högre andel än 40 procent med för-
gymnasial utbildning. Med tanke på antal personer som utgörs 
av denna kombination i var och en av kommunerna kan man 
knappast hävda att det råder brist på rekryteringsunderlag för 
att uppnå representativitet inom kommunernas olika verksam-
hetsområden. (För detaljerade uppgifter om utrikes föddas vis-
telsetid samt utbildningsnivå i de undersökta kommunerna se 
bilaga 3 respektive 4.)
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Diagram 5.11
Andel (%) utrikes födda (20–64) med olika vistelsetidspe-
rioder samt utbildningsnivåer i 42 undersökta kommuner i 
genomsnitt, fördelade efter födelseregioner. 
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Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.
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Denna rapport handlar om mångfald i ord, handling och siff-
ror. Den bygger på en undersökning i 42 utvalda kommuner. 
Undersökningen berör två huvudfrågor: förekomsten av mång-
faldsarbete och etnisk mångfald inom de undersökta kommu-
nernas organisationer. 
 Kapitel två ägnas åt en kort beskrivning av statliga riktlinjer 
för mångfald och mångfaldsarbete. Kapitel tre analyserar kom-
munernas mångfaldsdokument med fokus på dokumentens 
inriktningar på målgrupper, målsättningar och strategier för 
det interna mångfaldsarbetet. Kapitel fyra är en redogörelse för 
ett stort antal intervjuer med kommunföreträdare och beskri-
ver erfarenheter av mångfaldsarbetets bakgrund och utveckling. 
Företrädarna berättar om förankringsarbetet, motiven bakom 
olika vägval och om erfarenheter av arbetets utveckling. Kapitel 
fem handlar om förekomsten av etnisk mångfald bland kom-
munanställda på olika nivåer. 
 I huvudsak består analysen av två delar. Den första delen 
behandlar frågan om i vilken mån kommunerna återspeglar 
samhällets etniska mångfald bland sina anställda. Medan den 
andra analyserar personalsammansättningen inom fyra olika 
yrkesområden. I båda fallen görs en jämförelse mellan kom-
munanställda med svensk bakgrund och olika grupper med 
utländsk bakgrund. 
 I sin helhet syftar rapporten till att stödja, snarare än att 
granska, kommunernas mångfaldsarbete. Den kvalitativa ana-
lysen i rapporten kan ses som ett forum för erfarenhetsbyte 
mellan kommunerna och den kvantitativa som ett nödvändigt 
underlag för ett mer målinriktat arbete. 
 Skillnader i utgångspunkt, underlag och metod har medfört 
att varje kapitel skrivits som om det vore en separat rapport, 
med bl.a. inledande definitioner och avslutande sammanfatt-
ningar. I detta avslutande kapitel diskuteras huvudintrycket av 
rapportens olika delar och avslutas med några slutsatser och 
förslag inför det fortsatta arbetet. 

6. Sammanfattning och slutsatser 
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Olika intryck av  
kommunernas mångfaldsdokument
Det råder stora skillnader mellan kommunernas strategier för 
ökad mångfald. Av de 34 styrdokument som ingår i undersök-
ningen utgörs ett fåtal av separata mångfaldsplaner. Resten av 
dokumenten består av allmänna styrdokument som personal-
politiska program, generella integrationsprogram, budgetar 
eller verksamhetsplaner som delvis ägnas åt mångfaldsfrågor 
med inriktning på kommunen som organisation. 
 Drygt vart tredje dokument hade en tydlig inriktning på 
etnisk mångfald. Resten av dokumenten riktar sig till flera mål-
grupper. Nio av dem ger intrycket att kommunerna ser paral-
leller mellan arbetet för ökad jämställdhet och etnisk mångfald. 
13 dokument riktar sig till flera grupper: kön, etnisk tillhörig-
het, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, m.m. Förekom-
sten av särskilda mångfaldsdokument är ytterst sällsynt i denna 
grupp. I likhet med alla andra dokument i undersökningen 
visar dessa också på en ambition att öka mångfalden inom 
kommunens olika verksamheter. Men det är endast i ett av 
dessa 13 dokument som övergripande ambitioner om represen-
tativitet bryts ned till konkreta mätbara mål som därmed också 
är uppföljningsbara. En del av dessa dokument tar sin utgångs-
punkt i de kriterier som finns i lagen om åtgärder mot etnisk 
diskriminering i arbetslivet. Detta gör att dessa dokument har 
en tydligare struktur och lättare kan peka ut ansvariga för olika 
aspekter av antidiskrimineringsarbetet. 
 En stor majoritet av de undersökta dokumenten visar att 
kommunerna strävar efter en integrering av mångfaldsarbe-
tet i den ordinarie verksamheten, men åtgärdsplanerna skiljer 
sig främst i frågan om vem som ansvarar för vad. Känneteck-
nande för samtliga dokument är också kombinationen av kva-
litativa målsättningar och åtgärder som i huvudsak syftar till att 
komma åt negativa attityder eller diskriminerande strukturer 
inom organisationen. I många dokument får dessa målsätt-
ningar och åtgärder en dominerande roll. Dessa kommuner 
prioriterar en indirekt strategi för att uppnå ökad mångfald. 
 Det finns ett mindre antal kommuner som på ett tydligt sätt 
kombinerar sina organisationsinriktade åtgärder med utåtrik-
tade mål och åtgärder. De prioriterar i högre grad en direkt 
strategi för ökad etnisk mångfald, dvs. mål och åtgärder som 
strävar efter ökad etnisk mångfald genom rekrytering av perso-
ner med utländsk bakgrund. Av de få kommuner som väljer att 
bryta ned sina övergripande målsättningar om representativitet 
till mätbara mål består en absolut majoritet (7 av 9 st.) av dem 
som initialt valt att avgränsa sitt dokument till etnisk mångfald. 
Dessutom skiljer sig de flesta av dessa kommuner åt genom att 
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parallellt med sin ambition om att integrera mångfaldsarbete i 
den ordinarie verksamheten föreslå särskilda resurser i syfte att 
på central nivå stödja eller samordna mångfaldsarbetes utveck-
ling. 
 Antidiskrimineringsarbetet kommer tydligast till uttryck i 
några dokument som ger särskilda direktiv om bl.a. att »ingen 
får diskrimineras« eller att huvudansvaret läggs på förvalt-
ningscheferna i samband med åtgärder vid t.ex. förekomsten 
av etniska trakasserier på arbetsplatsen. Men det finns nästan 
ingen kommun som i sitt dokument uppger vad som skulle 
hända om någon diskriminerar andra p.g.a. kön, etnisk tillhö-
righet, sexuell läggning eller funktionshinder. Kalmar är den 
enda av 34 kommuner som i sin mångfaldsplan förordar hot 
om uppsägning om någon diskriminerar eller trakasserar andra 
personer. En annan kommun som skickar en stark signal till 
sin organisation om vikten av att motverka diskriminering är 
Stockholm som är ensam om att föreslå inrättandet av en »Dis-
krimineringsfunktionär«. Slutligen föreslås i fyra dokument att 
kommunerna ska utarbeta en antidiskrimineringsklausul som 
underlag i beställningen av varor och tjänster. Positivt med för-
slaget är att dessa kommuner visar planer på att utvidga sina 
interna mångfaldsarbeten till det externa, dvs. andra arbetsgi-
vare som verkar i samhället. 

Olika intryck av intervjustudier
Det finns flera viktiga lärdomar att ta fasta på utifrån samta-
len med kommunföreträdarna.. Bredden bland dem som delta-
git har varit stor när det gäller olika typer av befattningar. Det 
har varit kommundirektörer, personalchefer, kommunalråd 
och tjänstemän från olika förvaltningar och enheter. Den stora 
uppslutningen och samarbetsviljan tyder på att det finns ett 
stort intresse för mångfaldsfrågan. I flera fall har intervjuerna 
varat längre än två timmar därför att kommunföreträdare har 
velat diskutera mångfaldsfrågan vidare. 
 Av intervjuerna framgick att drygt hälften av dokumenten 
har tagits fram under 2002–03, resten är i huvudsak från 2001. 
Vad som kan betraktas som positivt i sammanhanget är ett 
starkt politiskt initiativ till – och stöd för antagna mångfalds-
dokument. Detta ger också intrycket av att mångfaldsfrågorna 
har lyfts upp till kommunernas centrala organ. Det politiska 
engagemanget i det praktiska arbetet har vi dock endast kunnat 
konstatera i ett fåtal kommuner. Det finns också endast några 
få exempel på att dokumentet kommit till genom ett brett för-
ankringsarbete. 
 Med tanke på att de flesta dokument nyligen antagits hade 
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företrädare för många kommuner inte mycket att berätta om 
arbetets utveckling och utfall. Bristande uppföljningar av arbe-
tet är dock ett oroande tecken. Nästan samtliga kommuner 
hade ambitionen att integrera mångfaldsarbetet i sina generella 
verksamheter genom bl.a. krav på redovisning av genomförda 
åtgärder i samband med årsredovisning, bokslut, etc. Uteblivna 
uppföljningar förklaras på olika sätt av kommunerna. Många 
företrädare ser dock förvaltningarnas oförmåga, för att inte 
säga ovilja, som ett stort problem i sammanhanget. Flera kom-
muner hänvisar till en initial bristande förankring av doku-
mentet längre ner i organisationen. 
 Ett mindre antal kommuner har antingen genomfört någon 
form av uppföljningar eller hade planer på att skärpa sina krav 
på uppföljning och utvärdering av mångfaldsarbetet. Ett antal 
kommuner har också inrättat särskilda resurser som på cen-
tral nivå antingen på hel- eller deltid arbetar med utveckling av 
mångfaldsplanerna. Sådana resurser finns i huvudsak i de kom-
muner som avgränsat sina mångfaldsdokument till enbart etnisk 
mångfald. Stockholm har trots att de har en bredare definition 
på mångfald tillsatt en särskild diskrimineringsfunktionär. 

Långt kvar till en optimal etnisk 
representativitet bland kommunanställda
Resultatet av analysen i kapitel fem visar att det är en lång väg 
kvar för kommunerna innan de uppnår en med samhället jäm-
förbar etnisk mångfald bland sina anställda. Av drygt 780 000 
kommunanställda i åldersgruppen 20–64 hade nästan 12 pro-
cent utländsk bakgrund, under 2001. En underrepresentation 
på nästan 5 procentenheter. Det motsatta förhållandet gäller 
förstås för invånare med svensk bakgrund. 
 I ett representativitetsperspektiv kan man anta att andelen 
kommunanställda med en viss bakgrund bör motsvara grup-
pens andel av befolkningen i samma åldersgrupp. I så fall får 
man ett kvotvärde som är lika med 1, dvs. en optimal repre-
sentation av den aktuella invånargruppen bland kommunan-
ställda. Men analysen visar att invånare med utländsk bakgrund 
är motsvarande ca 30 procent underrepresenterad bland kom-
munanställda. De tre mest underrepresenterade grupperna är 
födda i Asien, i Europa utom Norden samt födda i Sverige med 
utrikes födda föräldrar. Detta förhållande skiljer sig inte nämn-
värt i de 42 undersökta kommunerna i genomsnitt. 
 Födda i Norden utom Sverige samt i Nord- och Sydame-
rika och Afrika är däremot bättre representerade i förhållande 
till ovannämnda grupperna. För de två sistnämnda grupperna 
gäller det särskilt i de undersökta kommunerna i genomsnitt, 
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som tillsammans omfattar drygt 80 procent av landets invånare 
i arbetsför ålder med utländsk bakgrund.1 Hur olika grupper 
med utländsk bakgrund samt invånare med svensk bakgrund är 
representerade bland kommunanställda i de 42 undersökta samt 
landets alla kommuner i genomsnitt framgår av diagram 6.1. 

Diagram 6.1
Genomsnittligt representativitetsindex* fördelade efter kommunanställda (20–64 år) med 
svensk och utländsk bakgrund samt av de senare nämnda fördelade efter födelseregioner.** 
(December 2001)

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

*  De olika indexvärdena i diagrammet är kvoten mellan respektive grupps andel av kommunanställda (20–64 år) och 
deras andel av befolkningen i samma åldersgrupp. Indexvärdet 1 indikerar en optimal representativitet, vilket innebär 
att värden som understiger respektive överstiger 1 uppger motsvarande grad för under- respektive överrepresenta-
tion av respektive invånargrupp bland kommunanställda. Ett indexvärde på t.ex. 0,8 motsvarar 20 procent underre-
presentation, medan det motsatta gäller för ett värde på 1,2. 

**  Gruppen födda i Europa utom Norden omfattar även födda i USA, Kanada, Australien samt Nya Zeeland. Dessa fyra 
ursprung utgör dock totalt 5 procent av gruppen i sin helhet. 
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1  Det förekommer stora skillnader inom respektive födelseregion, när 
man bryter ner förhållandena till födelseländer inom en region. Vi vet 
bl.a. att den nordiska bakgrunden bland gruppen födda i Sverige med 
utrikes födda föräldrar, iranier bland gruppen födda i Asien, chilenare 
bland gruppen födda i Nord- och Sydamerika och eritreaner/etiopier 
bland gruppen födda i Afrika är betydligt bättre representerade bland 
kommunanställda än andra födelseländer inom respektive region. 
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 Den starkaste indikationen på bristande mångfald finner man 
inom olika yrkesområden. De yrkesområden som berörs i rap-
porten är: 1. ledningsarbete, 2. arbete som kräver teoretisk spe-
cialkompetens, 3. arbete som kräver kortare högskoleutbildning 
eller motsvarande kunskap samt 4. arbete som bedöms högst 
kräva gymnasieutbildning (se inledningen till kapitel fem).
 Av sammanlagt ca 26 000 ledningstjänster i alla kommuner 
innehas endast 5,4 procent av anställda med utländsk bak-
grund. Ungefär hälften av dessa innehas av födda i Norden 
utom Sverige, något mindre än 40 procent fördelas relativt 
jämnt mellan födda i Sverige med utrikes födda föräldrar och 
födda i Europa utom Norden. Kvarvarande 12 procent för-
delas mellan de tre grupperna födda utom Europa. Eftersom 
drygt 80 procent av Sveriges invånare med utländsk bakgrund 
i arbetsför ålder bor i de undersökta kommunerna, skiljer sig 
förhållandena i dessa kommuner i genomsnitt inte nämnvärt 
från riksgenomsnittet. I dessa kommuner uppgår antalet led-
ningstjänster till 12 639. Av dessa innehas endast 110 tjänster 
av anställda födda i Afrika, Asien samt Nord- och Sydamerika. 
Därför saknas dessa ursprung i ledande funktioner i en stor 
majoritet av de undersökta kommunerna. Detta förekommer 
såväl i kommuner som har en överrepresentation som under-
representation av födda i Afrika samt i Nord- och Sydamerika 
bland sina anställda. 
 Inom de två yrkesområden (yrkesområde 2 och 3) som stäl-
ler krav på hög utbildning innehas runt 90 procent av tjäns-
terna av anställda med svensk bakgrund. De 10 procent som 
inom vart och ett av dessa yrkesområden innehas av anställda 
med utländsk bakgrund fördelas något jämnare än lednings-
tjänsterna mellan anställda födda inom respektive utanför 
Europa. I båda fallen innehar anställda med europeisk bak-
grund ca tre fjärdedelar av tjänsterna, vilket innebär att de tre 
utomeuropiska grupperna tillsammans innehar en fjärdedel 
av tjänsterna. Inom både yrkesområdena står födda i Asien för 
den största delen. 
 Dessa förhållanden ser annorlunda inom yrkesområde 4, 
dvs. tjänster som i huvudsak faller inom servicesektorn. Här 
har uppemot 14 procent av de anställda utländsk bakgrund i 
landets samtliga kommuner i genomsnitt. Detta genomsnitt 
är ännu högre, var femte tjänst, i de undersökta kommunerna. 
Till skillnad från ett avsevärt underskott i de övriga yrkesområ-
dena innehar alltså anställda med utländsk bakgrund en andel 
av tjänsterna inom yrkesområde 4 som ligger nära dess andel 
av befolkningen i arbetsför ålder. Ser man till fördelningen av 
dessa tjänster mellan anställda födda inom respektive utom 
Europa blir skillnaderna mycket tydliga. Av sammanlagt var 
femte tjänst som innehas av alla anställda med utländsk bak-
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grund är uppemot 43 procent födda utanför Europa. Detta är 
högre än motsvarande andel av de undersökta kommunernas 
invånare med utländsk bakgrund. 
 Det är alltså framför allt utomeuropiska grupper som till 
stor del är sysselsatta inom servicesektorn (se diagram 6.2). 
Slutligen visar analysen att vistelsetid i Sverige eller skillnader 
i utbildningsnivå knappast kan åberopas som förklaring till 
de stora skillnaderna i fördelning av olika tjänster inom olika 
yrkesområden.

Oklarheter i frågan om vad som bör göras
Arbetet med ökad integration i samhället och mångfald inom 
arbetslivet handlar om lika rättigheter och möjligheter för alla 
invånare. Detta är ett grundläggande mål i regeringsformen 
sedan flera decennier tillbaka. Utvecklingen mot ett allt mer 

Diagram 6.2
Kommunanställda (20–64) i 42 kommuner i genomsnitt, fördelade efter födelseregion samt 
deras andel (%) inom olika yrkesområden. (December 2001).

 

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

*  Gruppen födda i Europa utom Norden inkluderar även födda i USA, Kanada, Australien samt Nya Zeeland. Dessa fyra 
ursprung utgör fem procent av gruppen i sin helhet. 
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segregerat arbetsliv har dock ställt krav på särskilda lagar i syfte 
att främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder 
och ålder. 
 När det gäller strävan efter ökad etnisk mångfald i arbetsli-
vet betonar integrationspropositionen (prop. 1997/98:16) vik-
ten av den offentliga sektorn som förebild. Parallellt med pro-
positionen förbereddes en revidering och skärpning av 1994 
års speciallag mot etnisk diskriminering. Detta utmynnade 
i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 
(1999:130). Enligt 4 § i lagen ska arbetsgivaren »inom ramen 
för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 
främja etnisk mångfald i arbetslivet«. Det målinriktade arbe-
tet gäller arbetsförhållanden, rekrytering och etniska trakas-
serier. I den proposition som föregick lagen står att kravet på 
»ett målinriktat arbete« innebär »ett krav på planmässighet«. 
(Prop. 1997/98: 177, sid. 44) Ett sådant krav förekommer dock 
inte i lag (1999:130). Senare kompletterades 1999 års lag med 
en ny lag om förbud mot diskriminering (lag 2003: 307) vilken 
trädde i kraft den 1 juli 2003. Den nya lagen kan ses som en 
anpassning till EG-rättens antidiskrimineringsdirektiv. 
 Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering har även den 
ändrats. Förutom »etnisk tillhörighet« har bl.a. en ny diskri-
mineringsgrund, »religion eller annan trosuppfattning«, till-
förts lagen. Begreppet »etnisk mångfald« har också tagits bort 
och inriktningen på att främja etnisk mångfald i arbetslivet har 
ersatts med främjandet av lika rättigheter och möjligheter oavsett 
etnisk tillhörighet.
 Vidare har Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) 
tagit fram ett antal skrifter med råd som vänder sig till arbets-
givare i samband med lagens krav på ett målinriktat arbete för 
att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. För 
att uppfylla lagens krav anser DO att det målinriktade arbetet 
måste »på samma sätt som jämställdhets- och arbetsmiljöarbe-
tet, ske med viss planmässighet«. Där står också att målen ska 
vara konkreta och gå att följa upp samt att arbetet alltid ska 
dokumenteras. (Råd till arbetsgivare, 2:a upplagan 2004, sid. 6). 
 Enligt DO:s råd är dock arbetsgivaren inte skyldig att utar-
beta en särskild plan för sitt mångfaldsarbete. »Lagen föreskri-
ver inte att detta ska ske i form av till exempel en mångfalds-
plan, men DO anser att en plan för att främja lika rättigheter 
och möjligheter oberoende av etnisk tillhörighet, religion, eller 
annan trosuppfattning är ett mycket rationellt sätt att lägga upp 
arbetet«. (Ibid.) I samband med arbetsgivarens skyldighet att 
enligt lagen vidta aktiva åtgärder vid rekrytering, arbetsförhål-
landen och trakasserier hävdar DO att »Hur dessa åtgärder ska 
utformas beslutar arbetsgivaren själv, liksom också vilka åtgär-
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der man ska vidta. Vilka områden arbetsgivaren i övrigt inrik-
tar sitt arbete på beslutas inom organisationen«. 
 Enligt statliga riktlinjer för integration och mångfald är det 
upp till arbetsgivaren själv, däribland kommunerna, att besluta 
om man vill bedriva ett planenligt arbete eller inte. Även vilka 
åtgärder som ska vidtas är upp till respektive arbetsgivare att 
själv besluta om. 

Oklarheter i kartläggning  
av personalsammansättning
I intervjuerna framfördes tre huvudskäl av kommunföreträ-
darena som förklaringar till olika strategier i allmänhet och 
en dominans av övergripande målsättningar och organisa-
tionsinriktade åtgärder i synnerhet. Dessa presenteras i kapitel 
4 under rubrikerna »Attitydförändringar«, »Effektivitet som 
motiv« samt »Brist på statistik om personalens etniska sam-
mansättning«. Gemensamt för valet av olika typ av dokument 
samt åtgärder av olika karaktär är att dessa i huvudsak bestäms 
utifrån lokala förutsättningar. När det gäller brist på statistik 
tycker många kommunföreträdare att det är förbjudet enligt 
lag att registrera de anställdas etniska tillhörighet. Denna upp-
fattning har således gjort att man i kommunerna har känt sig 
begränsade i att ta fram statistik om personalens etniska sam-
mansättning. Det finns dock ett antal kommuner som beställt 
och fått statistik om sin personalsammansättning antingen via 
Kommunförbundet eller från SCB. Därför kan man undra om 
denna aspekt inte styrs av lokala förutsättningar snarare än 
oklara riktlinjer. 
 Likväl förekommer olika argument för- och emot etnisk 
kartläggning både inom forskarvärlden och i statliga styr-
dokument som kan tolkas på olika sätt. I SOU 1997/174 som 
föregick Prop. 1997/98:177, Ny lag om åtgärder mot etnisk dis-
kriminering i arbetslivet, diskuteras kartläggning av etnisk till-
hörighet. Förutom sammansättning efter etnisk tillhörighet för 
olika arbetstyper och nivåer i en organisation föreslår utred-
ningen att kartläggningar ska innefatta fysisk arbetsmiljö, sta-
tistik över arbetsskador, sjukfrånvaro och förtidspensioneringar 
för grupper dominerade av etniska minoriteter, psykosocial 
arbetsmiljö samt löneskillnader. Utredarna ser etnisk kartlägg-
ning som ett naturligt steg mot kvantitativ mångfald. Orsa-
kerna till detta är att etnisk kartläggning kan användas för att 
undersöka förekomst av diskriminering och synliggöra omed-
veten »dold« diskriminering. Utredarna förordar flexibel självi-
dentifiering som den mest lämpliga indelningsformen. På detta 
sätt kan risken att kategoriseringarna uppfattas som integritets-
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kränkande undvikas. I utredningen konstateras också att inga 
givna indelningsgrunder finns och »knappast heller någon som 
skulle vara helt fri från kritik«. Indelningsgrunder bör enligt 
utredarna vara föremål för diskussion mellan arbetsgivare och 
personal. (SOU 1997/174, sid. 237–243)
 I de särskilda yttranden från remissinstanserna som följde 
utredningen kritiserades tanken på etniska kategoriseringar 
kraftigt. Följande är ett av flera exempel på kritiska remissvar:

Enligt min uppfattning överskuggar nackdelarna med registre-
ring av personers etnicitet fördelarna. Risker för missbruk finns. 
Ett sådant tillvägagångssätt motverkar sitt syfte. Att en lag som tar 
sikte på att undanröja diskriminering av kategorier bygger in och 
upprätthåller en kategoriuppdelning motsäger sig självt. (Anita 
Trogen, Svenska Arbetsgivarföreningen, SOU 1997:174, sid. 329 f.)

I regeringens proposition 1997/98:177, Ny lag om åtgärder mot 
etnisk diskriminering i arbetslivet tar man fasta på kritiken som 
utmynnar i följande uttalande:

Skyldigheten att bedriva ett målinriktat arbete kommer att inne-
bära att arbetsgivare på eget initiativ skall främja den etniska 
mångfalden på arbetsplatsen. Det målinriktade arbetet kan 
komma att leda till att den etniska mångfalden i samhället avspeg-
las i arbetslivet. Regeringen vill betona att det inte är fråga om att 
införa krav på kartläggning eller registrering av det enskilda företa-
gets arbetsstyrkas etniska tillhörighet. Vid t.ex. ett beslut om nyrek-
rytering, utbildning och kompetensutveckling bör arbetsgivaren 
alltid ha mångfaldsaspekten i åtanke. Arbetsgivaren skall vidare ha 
en klar målsättning för sitt aktiva arbete. Målet kan röra arbets-
uppgifterna eller arbetsplatsen. I ett målinriktat arbete ligger att 
den kompetens som finns tas till vara. (Prop. 1997/98, sid. 31 vår 
kursivering.)

I DO:s handbok för att främja etnisk mångfald i arbetslivet 
(1999) förordas emellertid etnisk kartläggning. Handbokens 
förslag bygger till stor del på den diskussion som fördes i SOU 
1997:174. I DO:s handbok lämnas två förslag till formulär för 
etnisk kartläggning. Ett av dessa utgår från att de svarande är 
anonyma. Indelningsgrunderna baseras där enbart på det 
nationella ursprunget beträffande den enskilda personen eller 
föräldrarna till denne.
 Inom näringslivet och diversity management-skolan har man 
emellertid traditionellt ställt sig kritisk till etnisk kartläggning. 
Detta kan illustreras med de riktlinjer som Rådet för mångfald 
i arbetslivet ger. Under rubriken Registrering förkastlig lyder 
uppmaningen som följer:
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Rådet för Mångfald i Arbetslivet har i sitt arbete markerat att ingen 
av våra organisationer vill att det förekommer kvantitativa mät-
ningar av etnicitet på arbetsplatserna. Arbetet för integration och 
mångfald får aldrig formuleras i kvantitativa termer som t.ex. att 
en arbetsplats »mångfald« avgörs av antalet personer i olika etniska 
grupper. Rådet anser att registrering av anställdas olika etniska till-
hörighet är förkastlig. Att arbeta för mångfald handlar om att ta 
tillvara kompetens hos individer, att träna sig att se varje människa 
som den unika individ hon är. Det handlar om att bryta upp kate-
goritänkande och skapa icke diskriminerande arbetsplatser som ger 
anställda möjlighet till arbete och utveckling efter förmåga, intresse 
och förutsättningar. Fokus i arbetet för integration och mångfald 
skall ligga på att ta tillvara kompetens – inte på människors etniska 
tillhörighet. (Rådet för mångfald i arbetslivet, 2002)

Sammanfattningsvis kan man sluta sig till att inga specifika 
riktlinjer ges om hur etnisk kartläggning ska genomföras. I 
syfte att uppnå kvantitativt mätbar mångfald inom en organi-
sation är emellertid någon form av inventering med avseende 
på etnisk tillhörighet nödvändig. De kriterier som är föreslagna 
av DO är i huvudsak inriktade på nationell härkomst. Därmed 
undviks komplicerade definitioner av etnisk tillhörighet och 
även risker för missbruk.

Varför arbeta för ökad etnisk mångfald? 
Det finns en rad internationella konventioner om lika rättighe-
ter och möjligheter för alla människor som Sverige har skrivit 
under. I denna rapport berördes enbart de statliga styrdoku-
ment som riktar sig till frågor om integration och mångfald. 
Enligt lagen om åtgärder mot diskriminering är arbetsgivaren 
skyldig att bedriva ett målinriktat arbete mot diskriminering 
på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder 
och sexuell läggning. Grundläggande för antidiskrimineringsla-
garna2 är idén om rättvisa, dvs. uppfattningen om människors 
lika värde, rättigheter och möjligheter i ett demokratiskt sam-
hälle. Flera av de mångfaldsdokument som ingår i denna under-
sökning tar också sin utgångspunkt i lagen och dess kriterier. 
 Det finns dock relativt många kommuner som både i sina 
dokument och i intervjuer med oss framför argument som lig-
ger nära diversity management idéerna. I de berörda statliga 
styrdokumenten har man också argumenterat för att diversity 

2  Med antidiskimineringslagarna avses här Jämställdhetslagen, Lagen om 
åtgärder mot etnisk diskriminering, sexuell läggning samt funktions-
hinder som har kompletterats i Lagen om förbud mot diskriminering 
(2003:307). 



   149

management främjar det politiska mångfaldsmålet (se analysen 
i kapitel två). Det finns dock olika konsekvenser med att framför 
allt inom den offentliga sektorn motivera mångfaldsarbetet med 
idéer som ligger i linje med diversity management-filosofin. 

Fungerar diversity management  
som integrationsstrategi? 
I diversity management-filosofin går idén ut på att olikhet är en 
tillgång som bör utnyttjas. Denna positiva anda syftar i första 
hand på kommersiella fördelar som ökad kreativitet, produk-
tivitet, marknadsandelar, bättre service samt minskad perso-
nalfrånvaro, etc. Det är framförallt den positiva framtoningen i 
idéernas lämplighet som integrationsstrategi som brukar fram-
hållas. Personer med utländsk bakgrund ses som en resurs som 
kan tillföra en rad fördelar inom en verksamhet. Men kritiker av 
diversity management har frågat sig vad som händer om dessa 
personer inte kommer att uppfylla förväntade höga krav på kre-
ativitet, lönsamhet, m.m. och om inte effekterna utfaller som de 
bakomliggande teorierna utlovar? Det föreligger en risk för kon-
traproduktiva konsekvenser i de fall kommunerna har motiverat 
sitt arbete för ökad etnisk mångfald enbart utifrån idéer enligt 
diversity managements-filosofin. 
 Det är inte självklart att mångfald alltid innebär en fördel. 
Offentlig respektive privat sektor, tjänste- respektive varupro-
duktion samt större respektive mindre verksamheter är variabler 
som kan avgöra mångfaldens lönsamhet. En del forskare hävdar 
att mångfaldsarbete kan motiveras företagsekonomiskt inom 
t.ex. tjänstesektorn men inte inom företag inriktade på mono-
ton varuproduktion. (Broome, 2001) Detta kommer i konflikt 
med regeringens mångfaldsproposition och lag (1999:130) där 
alla arbetsgivare uppmanas att aktivt verka för mångfald. Den 
företagsekonomiska och managementfilosofiska motiverings-
grunden återkommer, som redan har nämnts, i olika grad i en 
rad mångfaldsplaner/policys och mångfaldsprojekt.
 När det gäller legitimeringsgrunden »rättvisa« blir integra-
tionen primär och lönsamheten sekundär medan det omvända 
gäller motiveringsgrunden »nytta«. Syftet att motverka syste-
matisk diskriminering på grund av etnisk tillhörighet utgör 
ett primärt mål i förhållande till ökad lönsamhet och ökade 
marknadsandelar. De senare målen utgör inga självklara mått 
på lyckad mångfald. Även här föreligger som ovan har berörts 
risken för kontraproduktiva konsekvenser i de fall den ökade 
lönsamheten uteblir eller ännu värre, om lönsamheten minskar. 
Genom att ifrågasätta diversity management-idéerna ifrågasät-
ter man också motiveringsgrunden »nytta« för mångfaldsarbe-
tet i synnerhet i den offentliga sektorn.
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 Inte heller kan man förstås räkna med ett helhjärtat stöd för 
ett mångfaldsarbete som syftar till representativitet på bekost-
nad av kompetens. Risken för kontraproduktiva konsekvenser 
kan i så fall bli lika stor. Det bör vara mot denna bakgrund som 
kommunerna Nässjö, Luleå samt Uppsala i sina dokument före-
slår att vid likvärdiga kompetenser bör den sökande som har ett 
annat etniskt ursprung än svenskt få företräde i rekryteringen. 
Detta kan ses som positiv särbehandling, men strategin bygger 
på för tjänsten relevanta kompetenser samtidigt som den legi-
timeras utifrån såväl rättvise- som representativitetsändamålet. 
En annan unik lösning föreslås i några få dokument, bl.a. Stock-
holms integrationsprogram, genom att man erbjuder chefer 
med utländsk bakgrund nödvändig utbildning. 

Bristen på en långsiktig hållbar  
samhällsutveckling som motiv
Vad som sällan förekommer i kommunernas argumentatio-
ner för mångfald är deras egna behov utifrån en långsiktig och 
demokratisk samhällsutveckling. Ungefär var femte av Sveriges 
befolkning har utländsk bakgrund. Andelen barn och ungdo-
mar uppgår till ca var fjärde. I flera kommuner har numera 
varannan invånare utländsk bakgrund. Generellt sett har invå-
nare med utländsk bakgrund haft en starkt positiv betydelse 
för befolkningsutvecklingen under de senaste decennierna. 
Bara under de senaste fem åren har andelen utrikes födda ökat 
med drygt 10 procent. Detta har bidragit till en befolkningsök-
ning med 1,1 procent, trots att andelen födda i Sverige något 
har minskat. För en stor del av denna ökning står invandrade 
från länder utanför Europa. Denna grupp har ökat med hela 
22,4 procent att jämföra med en ökning på ca 3,5 procent för 
invandrade från europeiska länder (se diagram 6.3). 
 Denna utveckling går tyvärr hand i hand med en ökad seg-
regation i boendet, skolan, arbetslivet samt det politiska livet 
vilket utmärks i debatten med helhetsbegreppet »utanförskap«. 
Förvärvsfrekvensen för utrikes födda i allmänhet och för födda 
utanför Europa i synnerhet har under de senaste åren ökat 
avsevärt, men den är fortfarande betydligt lägre än genomsnit-
tet för födda i Sverige. Den senare nämnda gruppen hade en 
förvärvsfrekvens på drygt 75 procent år 1997 att jämföra med 
genomsnittet på knappt 48 procent för utrikes födda och drygt 
36 procent för gruppen födda utanför Europa. År 2002 hade 
detta förhållande ökat till 79 procent för inrikes födda, 56 pro-
cent för utrikes födda och 49 procent födda utanför Europa. 
Trots en stor ökning saknade alltså drygt varannan utomeuro-
pisk person ett arbete att gå till i slutet av december 2002. Räk-
nat i antal personer var då drygt 336 000 utrikes födda personer 



   151

ej sysselsatta. Av dessa var drygt hälften födda inom och nästan 
hälften födda utom Europa (se diagram 6.4).
 Att kommunerna i genomsnitt underrepresenterar sina 
invånare med utländsk bakgrund med motsvarande 30 pro-
cent är ett problem. Denna underrepresentation motsvarar 
drygt 40 000 tjänster. Trots det stora antalet kan en statistiskt 
ökad representation knappast vara en lösning på olika utrikes 
födda gruppers utanförskap på arbetsmarknaden. Däremot 
kan denna mångfald vara av stor betydelse om den betraktas 
som en resurs för kommunernas planering och genomförande 
av olika verksamheter utifrån hänsyn till samhällets etniska och 
kulturella mångfald. Sett ur samhörighetskänsla samt legitimi-
tetsaspekten är det av ännu mer värde att olika invånargrupper 
och framför allt barn och ungdomar kan känna sig represente-
rade i kommunernas politiska och administrativa verksamheter 
på olika nivåer.
 Sveriges kommuner är inte bara landets största arbetsgi-
vare, utan också stora beställare av varor och tjänster. Med sig 
själva som goda förebilder ser några få av de undersökta kom-
munerna en möjlighet att kunna uppmuntra, för att inte säga 
tvinga, olika myndigheter, företag, etc. till ett effektivt och 
målinriktat mångfaldsarbete i sina verksamheter. Kalmar och 
Stockholm är två kommuner som ser det största värdet med 
eget mångfaldsarbete utifrån ett sådant perspektiv, dvs. att 
utvidga det till samhället i allmänhet. 

Diagram 6.3
Förändring i Sveriges befolkning mellan 1997–02, fördelade 
efter födda i Sverige, utom Sverige och av de inom respektive 
utom Europa. 

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV. 
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Avslutande kommentarer om och  
förslag till kommunernas mångfaldsarbete
Med tanke på kommunernas storlek och organisationsstruktur 
är det mindre troligt att kunna bedriva ett målinriktat mång-
faldsarbete utan ett styrdokument för ändamålet. Beroende på 
verksamhet och syfte kan styrdokumenten sinsemellan se helt 
olika ut. Även när det gäller en viss verksamhet väljer ofta kom-
munerna olika tillvägagångssätt, beroende av deras olika förut-
sättningar. Olika förutsättningar kan också vara ett skäl till att, 
som vi såg ovan, kommunerna har valt skilda typer av styrdo-
kument för sitt mångfaldsarbete. Trots att denna undersökning 
visar att kommunernas olika strategier i många fall samman-
faller med olika typer av dokument, går det inte att härleda den 
ena företeelsen till den andra. 

Diagram 6.4
Jämförelse mellan andel (%) sysselsatta av personer i arbetsför ålder (20–64 år) vid slutet av 
december 1997 och 2002, fördelade efter födelseregion.

 Antal sysselsatta respektive ej sysselsatta (20–64 år) under 2002. 
Födda i: Sysselsatta med * Ej sysselsatta med Totalt
 kontrolluppgift kontrolluppgift
Sverige 3 560 547 931 966 4 492 513
Utom Sverige 434 043 336 056 770 099
Varav inom Europa 274 321 171 139 445 460
Varav utom Europa 159 722 164 917 324 639
Totalt 3 994 590 1 268 022 5 262 612

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

*  Statistiken bygger på SCB:s årliga mätning av sysselsättningsgraden, den s.k. sysselsättning med »kontroll uppgift«. Mät-
ningen sker i november månad, och är man timanställd under denna tidsperiod tas man med i ›anställda‹ kategorin. 
Personer som eventuellt har varit timanställda under resten av året, men inte november hamnar i kategorin »Ej sys-
selsatta med kontrolluppgift«.
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 Att ta fram ett separat dokument för var och en av de grup-
per som skyddas i lagstiftningen kan leda till förvirring, till och 
med ifrågasätta styrdokumentens giltighet. En sådan risk för-
stärks ännu mer med tanke på att den offentliga verksamhe-
ten är föremål för styrning genom flera nationella samt lokala 
lagar/föreskrifter, m.m. Därför kan ett enda dokument med 
inriktning på mångfald i allmänhet vara ett alternativ att före-
dra jämfört med enskilda dokument för olika grupper. Samti-
digt kan ett nytt och separat mångfaldsdokument väcka upp-
märksamhet i organisationen samt förefalla mer effektivt än ett 
avsnitt i ett befintligt allmänt dokument. Oavsett typ av doku-
ment är förankring i organisationen samt tydlighet i uppsatta 
mål, föreslagna åtgärder och i synnerhet ansvarsfördelning de 
mest kritiska punkterna i ett målinriktat mångfaldsarbete. 
 Det räcker till exempel inte med att ha en gemensam rubrik 
för jämställdhet och mångfald i ett avsnitt av ett personalpo-
litiskt program, utan att förankra och precisera förhållandena 
mellan dessa aspekter av mångfaldsarbetet. Dessa aspekter 
befinner sig i stor utsträckning i olika faser. Kvinnor är t.ex. en 
stark överrepresenterade grupp bland kommunanställda, men 
underrepresenterade inom vissa verksamheter och lednings-
funktioner. För många av utrikes födda grupper i Sverige hand-
lar kampen fortfarande om lika rättigheter och möjligheter att 
tillträda arbetsmarknaden, inklusive den kommunala sektorn. 
Dessa skillnader bör preciseras genom relevanta mål samt 
åtgärder för var och en av dessa aspekter av mångfaldsarbetet. 
Sett ur dessa avseenden samt för ett ambitiöst förankringsar-
bete förtjänar avsnittet i Linköpings personalpolitiska program 
att nämnas som ett gott föredöme. 
 Många kommuner med framför allt en hög andel av invå-
nare med utländsk bakgrund har sedan flera år ett generellt 
integrationsprogram. Flera av dessa i undersökningen valde 
att ta upp sitt interna mångfaldsarbete i sina befintliga inte-
grationsprogram. Även i sådana fall krävs en förankringsinsats 
samt precisering av skillnaderna mellan det generella och det 
organisationsinriktade mångfaldsarbetet. Dessa kriterier kom-
mer till utryck i varierande grad i kommunernas integrations-
program. Landskronas program kan nämnas som ett bra exem-
pel på ett förankrat program, men också tydlighet i direktiv 
om ansvarsfördelning. Södertäljes program anger mätbara mål 
om ökad etnisk mångfald samt i förhållande till dessa relevanta 
åtgärder. Stockholms program är värt att nämna för främst kon-
kreta åtgärder i samband med sin ambition om ökad mångfald 
inom ledande funktioner och förebyggande diskriminering. 
 Olika lokala förutsättningarna kan komma till utryck även 
i separata mångfaldsplaner, oavsett inriktning på målgrupp. 
Borås och Uddevallas handlingsplaner är två dokument i 
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undersökningen som har en bred inriktning på målgrupp, 
medan Kalmars och Mölndals är avgränsade till enbart etnisk 
mångfald. I samtliga fall är dessa dokument i huvudsak byggda 
på de kriterier som finns i lagen om åtgärder mot etnisk diskri-
minering i arbetslivet. 
 Trots frånvaro av mätbara mål för ökad etnisk mångfald gör 
preciserade direktiv och åtgärder det förväntade mångfalds-
arbetet i främst Borås och Kalmar mätbart och därmed upp-
följningsbart. Det finns dock kommuner som har tagit fram 
en särskild mångfaldsplan med utgångspunkt i lagens kriterier 
men har valt att kombinera sitt antidiskrimineringsarbete med 
mätbara kvantitativa mål för ökad etnisk mångfald på olika 
nivåer inom organisationen. Här är Lunds mångfaldsplan ett av 
de tydligaste dokumenten i undersökningen. 
 Avslutningsvis bestäms även ambitionsnivån om ökad 
mångfald av lokala förutsättningar. Det kan handlar om skill-
nader i ekonomiska förutsättningar, befolkningsstruktur, men 
också kommunanställdas sammansättningar inom olika verk-
samheter. Dessa förutsättningar är alltid föremål för föränd-
ringar. Inte minst därför finns det ett kontinuerligt behov av 
kvantitativa data samt uppföljning av uppsatta mål. Målen kan 
vara konkreta även i de fall tidsaspekten inte kan konkretiseras. 
Principen om t.ex. var tredje anställd ska ha en viss bakgrund 
är ett exempel i sammanhanget. 

Slutord
Integrationsverket har under de senaste fem åren haft ett nära 
samarbete och bred kontakt med kommunerna. En del av sam-
arbetet hade sin inriktning på arbetet med ökad mångfald i 
kommunernas organisationer. Denna rapport visar på en posi-
tiv förändring i kommunernas attityder till mångfaldsfrågorna. 
I en enkätundersökning som gjordes år 2000 svarade bara några 
få av de 42 kommunerna som ingår i denna undersökning att 
de hade någon form av dokument för sitt arbete med mång-
fald. Hösten 2003 saknade åtta av dessa kommuner ett antaget 
mångfaldsdokument och nu, efter knappt ett år, är antalet nere 
i fem kommuner och av dessa har de flesta ett arbete på gång. 
Det finns flera andra tecken på en positiv förändring, bl.a. att 
flertalet företrädare efter intervjubesöken hört av sig i samband 
med revidering av sina befintliga dokument.
 Frågan är idag inte om utan hur man ska arbeta för ökad 
etnisk och kulturell mångfald i de undersökta kommunerna. 
Det är viktigt att denna positiva utveckling tillvaratas och för-
stärks. Integrationsverket vill framhålla vikten av att kommu-
nerna lär av varandras erfarenheter av mångfaldsarbete.
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Kommunernas mångfaldsdokument

Kommuner Dokument
Borås Personalpolitiska riktlinjer. Mångfald. Antaget av Kommunfullmäktige 15 augusti 2002
Botkyrka Handlingsplan för Botkyrka kommun som arbetsgivare att främja etnisk mångfald
Eskilstuna Riktlinjer för etnisk mångfald för anställda i Eskilstuna kommun
Falun Falu kommuns personalpolicy
Gotland Har inkommit med icke antaget arbetsmaterial
Gävle Har inkommit med icke antaget arbetsmaterial
Göteborg Budget 2004
Halmstad Personalpolitik i Halmstads kommun: Antaget av kommunfullmäktige 2001-0426
Haninge Personalpolitiska programmet
Helsingborg Mångfalds- och jämställdhetspolicy för Helsingborgs stad: antagen av kommunfullmäktige 
2001-06-13
Huddinge Integrationsprogram: Antaget av kommunfullmäktige 2002-02-11
Järfälla  Personalpolitisk handlingsplan 2003-2006
Jönköping Mångfald - integration på arbetsplatsen: Bilaga till personalpolitiskt program för Jönköpings  
 kommun: 1998-09-09
Kalmar Handlingsplan för att främja etnisk mångfald i Kalmar kommun
Karlskrona Måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 2003–2006
Karlstad Har inkommit med icke antaget arbetsmaterial
Kristianstad Har inte inkommit med dokument
Landskrona Vi kan bättre! Integration- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun: Antaget av  
 kommunfullmäktige i Landskrona 2001-06-18
Linköping LPP - Linköpings personalpolitiska program
Luleå Personalpolitiskt handlingsprogram
Lund Mångfaldsplan för Lunds kommuns förvaltningar och bolag
Malmö Åtgärdsprogram för att främja integration i Malmö stad: Förslag, utarbetat av Integrations-
 rådet i Malmö 99-11-11: Antaget av kommunfullmäktige 99-12-16
Mölndal Mångfaldsplan för Möljdals kommun: Antagen av Personal- och organisationsutskottet,  
 2001-05-14 (reviderad 2003-04-22)
Nacka Personalpolicy
Norrköping Plan för etnisk mångfald: Norrköpings kommun 2001
Nässjö Handlingsplan för etnisk mångfald 2001: Antaget av kommunfullmäktige 2001-09-27–09-28
Sigtuna Verksamhetsplan 2003–2005
Sollentuna Riktlinjer för arbetet med jämställdhet och mångfald i Sollentuna kommun: Fastställda av  
 fullmäktige 2001-11-19: Reviderade av fullmäktige 2003-06-16
Solna Har inte inkommit med dokument
Stockholm Integrationsprogram för valfrihet och samverkan i Stockholms stad
Sundsvall Arbetsgivarstrategi för Sundsvalls kommunkoncern
Södertälje Mångfald och gemenskap: Integrationspolitiskt program för Södertälje kommun
Trollhättan Personalpolitisk handlingsplan för etnisk mångfald inom Trollhättans kommun
Täby Policy och handlingsplan för främjande av etnisk mångfald i Täby kommun
Uddevalla Mångfaldsplan
Umeå Mångfaldspolicy: Umeå kommun
Upplands Väsby Har inte inkommit med dokument
Uppsala Riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplaner inom Uppsala kommun
Västerås Strategisk plan för Västerås stad: med förslag till budget 2004 och utblick 2005–2006
Växjö Mångfald i Växjö: Integrationspolitiskt program för Växjö kommun: Antaget av 
 kommunfullmäktige 2002-01-31
Örebro Har inkommit med icke antaget arbetsmaterial
Östersund Har inte inkommit med dokument som uppfyller för undersökningen relevanta kriterier
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Lista på intervjuade per kommun
Namn, efternamn och befattning på intervjuade personer, (företrädare för respektive kom-
mun inom ramen för analysen i kapitel 4).

Kommun Datum Företrädare Befogenhet

Borås 08 okt Ewa Luvö Utredningssekreterare 
   Ulla Elgmark Personal-och organisationsutvecklare
   Per Olsson Personalchef 

Botkyrka 18 sep Jan Hellkvist Personalstrateg 
   Anette Karlsson Personalchef 
   Anne Fihlman PA-konsult 
   Bengt Eliasson Projektledare 

Eskilstuna 23 sep Renée Danielsson  
   Helena Carlström Avdelningschef 
   Alar Kuutmann Integrationskonsult 
   Mona Kanaan Projektledare 

Falun 26 nov Leif Seiurin Personalchef 
   Claes Mankler Politiker 
   Peter Lindgren T.f. Kanslichef 
   Torkel Birgersson Kommunaldirektör 
   Jerker Dalström Chef, Arbetsmarknadsenheten 

Gottland ?+ Seija Gottleben Personalstrateg 
   Eva Sellberg Verksamhetsstrateg 
   Sonia Landin Kommunalråd 
   Gun Tidestav Personaldirektör  
Gävle 24 sep Susanne Åstrand Samordnare/Projektledare 
   Robert Larsson Enhetschef; Invandrarcentrum 
   Ann-Sofie Hansson Personal- och utvecklingschef 

Göteborg 15 okt Lars Lilled Chef; Mångfaldsenheten 
   Agneta Starfelt Planeringsledare 
   Renate Moberg Planeringsledare 

Halmstad 06 nov Curt Svensson Personalchef 
   Ann-Christin Norrman Chef; Arbetsmarknadsenheten 
   Anders Langemark Avdelningschef; Barn och ungdom 

Haninge 12 nov Jonny Näsholm Chef; Kultur- och fritidsförvaltning 
   Senada Custovic Processtödjare 
   Jan Heimdahl Chef; Barn- och utbildningsförvaltning
   Kersti Hjelm Chef; Socialförvaltning 
   Katarina Sköld Utvecklingskonsult 
   Anja Malmsten Jämställdhetssamordnare 

Helsingborg 10 okt Karin Flood Förvaltningschef 
   Anita Aspman Personalsekreterare 

Huddinge 30 okt Marie Erlandsson Processledare, Storstadssatsningen 
   Kerstin Z Johansson Enhetschef  
   Margaretha Sandberg Personaloch utvecklingschef 
Järfälla 16 sep Monica Boye Möller Projektledare 
   Lena Blom Ledarutvecklare 
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Jönköping 13 okt Siv Hederos Projektledare 
   Eva Dahl Projektledare 

Kalmar 01 okt Birgitta Elfström Kommunalråd 

Karlskrona 14 okt Cecilia Höglund Integrationssekreterare 

Karlstad 07 okt Nils-Gunnar Magnusson Organisationskonsult 
   Sahlim Saheb Saada Integrationskonsult 

Kristianstad 14 okt Marcus Eriksson Integrationschef 

Landskrona 21 nov Marita Larsson Kommunalråd 
   Jörgen Petriksson T.f. Enhetschef; Förebyggande enheten

Linköping 29 sep Faiz Jaber  
   Alger Klasson Externutvärderare 
   Margot Månsson Flyktingsamordnare 

Luleå 11 nov Solveig Eriksson Enhetschef; Invandrarservice 
   Hanan Sonnenshein Projektledare 

Lund 10 okt Lennart Prytz Kommunalråd 
   Tove Klette Kommunalråd 
   Hirma Fremming Mångfaldsombud 

Malmö 24 okt Britta Ström Utvecklingsledare; Storstadssatsningen
   Gunnar Bergström Utredare; Integration och 
    arbetsmarknadsavdelningen 

Mölndal 09 okt Ronny Sjölund Personalchef 

Nacka 27 okt Anette Böe  Socialtjänsten. Enhetschef,
    Arbetsmarknadsavdelningen 
   Margete Nyman Hackman Myndighetschef 
   Monica Fredén  
   Fernandez Sanjos  

Norrköping 19 nov Birgitta Gustavsson Medborgarservice. Personalchef 
   Maria Essy-Ehsing Samordnare 
   Ingvar Almroth Enhetschef 

Nässjö 02 okt Elisabeth Sundberg Sektionschef;Integrations- individ och  
    familjeomsorgen 

Sigtuna 18 sep Solveig Sandström Utvecklingsledare 
   Anders Callermo Personalchef 
   Stephen Pettersson Skolrektor  

Sollentuna 16 okt Gunilla Zetterlund PA-konsult 
   Ulf Berg Kommundirektör 

Solna 26 sep Charlotta Öberg Integrationsstrateg 
   Johan T Sterndal Näringslivschef/Förvaltningschef;   
    Kompetensförvaltningen 

Stockholm 17 okt Ann-Christin Hartman Projektledare 
   Björn Jacobson Förvaltningschef; Integrations-
    förvaltningen 
   Lillemor Birgersson Personaldirektör 
   Lena Ring Diskrimineringsfunktionär 
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Sundsvall 05 nov Per Östberg Avdelningschef, Arbetsmarknads- 
    vuxenutbildning och integrations-
    förvaltningen 
   Saleh Durave Projektledare 
   Rolf Bergbom Personalchef 

Södertälje 21 okt Eva Bjurholm Samordnare; Storstadsarbetet 
   Göran Rooth Utredare/Analytiker 

Trollhättan 13 okt Roger Rönnerhag Mångfaldshandläggare 
   Asbed Kurdian Integrationskonsulent 
   Peter Göthblad Bitr.Avdelningschef 

Täby 16 okt Joakim Råhberg Personalchef 
   Margareta Lenander Flyktingkurator 
   Britt Mathiesen Enhetschef; Socialförvaltning 
   Charlotte Mård Léstrade Utvecklingsassistent 

Uddevalla 25 nov Ewy Gahnström Kommunalråd 
   Christer Johansson Lärare 
   Boo Staffan Josefsson Områdeschef; Barn och utbildning 
   Håkan Kragnert Personaldirektör 

Umeå 10 nov Lars Pikkuniemi Arbetsmarknadsavdelningen  
    Personalstrateg 
   Britt-Marie Lövgren Kommunalråd 
   Carin Stiberg Administrativchef 
   Göran Pettersson Utvecklingsstrateg 
   Inga-Britt Nilsson Enhetschef

UpplandsVäsby 22 okt Barbro Kvist Utredare; Kommunledningskontoret

Uppsala 06 okt Gro Hansen Mångfaldsstrateg 

Västerås 30 sep Kenneth Linder Arbetsmarknadschef 
   Eva Little Personaldirektör 
   MonikaEriksson Stadsdirektör  
Växjö 23 okt Carl Wennerstrand Kommunalråd 
   Lotta Svanberg Kommunalråd 
   Kaidane Ghebreab Integrationhandläggare 
   Torbjörn Hedhammer Konsulent 

Örebro 28 okt Nils-Göran Nilsson  
   Inger Magnusson  
   Barbro Klasson  
   Anita Fors  
   Lennart Burstedt  
   Eva Järliden  
   Sören Svensson  

Östersund 20 okt Inger Lindell Flyktingsamordnare 
   Ylva Wiberg Informatör 
   Ulla Nordin Controller 
   Jan-Erik Nilsson Chef; Lärarcentrum 



Bilagor



Bilaga 1

Kopia till Kommunstyrelsens Kommunchefen
ordförande för kännedom X kommun
 

Mångfaldsarbete i din kommun

Din kommun är en viktig aktör när det gäller Sveriges integrationsutveckling. Integrationsver-
ket har regeringens uppdrag att följa upp och analysera tillståndet i Sverige utifrån ett integra-
tionspolitiskt perspektiv. Verket har bl. a. fått i uppdrag av regeringen att under 2003 följa upp 
och utvärdera vad kommunerna och landstingen gör för att införliva de integrationspolitiska 
målen i sina ordinarie verksamheter.
Integrationsverket kommer att genomföra ett uppföljnings-, och utvärderingsarbete av mång-
faldsutvecklingen i Sveriges kommuner. Projektplanen består av två delar. Den första delen 
ägnas åt en kartläggning av kommunernas handlingsplaner med fokus på mål, strategier samt 
åtgärder för att öka den etniska mångfalden i samhället, inklusive den egna organisationen. 
Den andra delen har sin inriktning på kommunernas externa verksamheter. Om och i så fall 
i vilken mån kommunernas verksamhet verkar för ökad integration och etnisk mångfald i 
arbetslivet och samhället i övrigt är en huvudfråga i sammanhanget. 
För att få svar på den nämnda frågan kommer vi att komplettera det skriftliga underlaget med 
intervjuer med företrädare för respektive kommun. Sammanlagt ingår 42 kommuner i årets 
undersökning, däribland din kommun. Några av dessa kommuner kommer dessutom att 
djupstuderas av externa forskare på uppdrag av Integrationsverket. 

För att kunna påbörja vårt arbete ber vi om din/er hjälp med att:

1) Senast den 5 september få en kopia av kommunens mångfaldsplan/integrationsplan skickad 
till projektansvarige, Hooshang Bazrafshan, på Integrationsverket.

2) Senast den 10 september få förslag på ansvariga/sakkunniga tjänstemän som i egenskap av 
företrädare för din kommun kan vi kontakta för intervjuer inom ramen för vår utvärdering. 

Med vänliga hälsningar

Generaldirektör    
Andreas Carlgren 
  
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta: 

Hooshang Bazrafshan
Integrationsverket
Box 633
601 14 Norrköping 
Tfn. 011-36 13 29, 0708- 31 00 93
e-post: hooshang.bazrafshan@integrationsverket.se
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Bilaga 2 

Frågeformulär för intervju med företrädare för de undersökta 
kommunerna 

• De intervjuades bakgrund 
 Namn; 
 Befattning; 
 
Frågor om mångfaldsdokumentets bakgrund
1 Den mångfaldsplan som kommit oss tillhanda är från år X. 

Är den en reviderad plan av en äldre version eller kanske den 
är den första som kommunen har tagit fram?

2 Hur långsiktig den nuvarande planen är, utsträcker den sig 
enbart till mandatperioden eller ett längre tid?

 
3 Varifrån kommer initiativet till mångfaldsplanen?
 
4 Hur pass starkt samtycket råder mellan kommunens poli-

tiska och administrativa ledningar när det gäller behovet av 
och innehållet i mångfaldsplanen?

 
5  Hur har mångfaldsplanen rent praktiskt tagits fram?

Frågor om varför man valde olika vägval
6 Man kan inkludera olika perspektiv i sitt mångfaldsar-

bete, där etniskt, kulturellt, kön och ålder är några vik-
tiga sådant. Hur pass starkt avgränsat är mångfaldsplanen 
ur dessa avseenden och efter vilken/vilka motiveringar?  
 Är mångfaldsplanen i första hand ett verktyg till att åstad-
komma bättre etnisk mångfald inom kommunens olika 
arbetsplatser eller syftar den till ökad integration i hela kom-
munen?

 
7 Det finns olika definitioner på begreppet mångfald. Hur det 

kommer sig att ni inte har definierat begreppet eller har valt 
en sådan definition i mångfaldsplanen? (Alternativt) I Vilken 
grad grundas planens definition på (1) de nationella integra-
tionspolitiska målen och regeringens/riksdagens intentioner 
(2) kommunens politiska mål eller beslut (3) annat under-
lag?

8 Vissa kommuner har en rent kvantitativ målsättning i sina 
planer medan andra har en kvalitativ sådan eller blan-
dad. Hur kommer det sig att ni har valt en sådan målsätt-
ning i handlingsplanen? (Alternativt) I hur hög grad grun-
das planens mål på (1) de nationella integrationspolitiska 
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målen och regeringens/riksdagens intentioner (2) kom-
munens politiska mål eller beslut (3) annat underlag? 
 Även kommunernas val av huvudåtgärder skiljer sig mar-
kant från fall till fall; Hur kommer det sig att ni har valt just 
dessa huvudinsatser eller åtgärder i mångfaldsplanen? (Alter-
nativ) I hur hög grad grundas planens huvudåtgärder på (1) 
de nationella integrationspolitiska målen (2) kommunens 
politiska mål eller beslut (3) annat underlag? 

 Frågor om mångfaldsarbetets utveckling 
9 Har det funnits/finns särskilda medel/resurser avsatta för 

genomförandet av mångfaldsplanen?

10 Får ni det stöd som ni behöver för planens genomförande 
hos de mest berörda politikerna, förvaltningscheferna och de 
närmaste medarbetarna i kommunorganisationen?

11 Har kommunen genomfört någon form av uppföljning/
utvärdering av mångfaldsplanen? Om inte, varför?

Om ja;

12 Hur pass framgångsrik mångfaldsplanen har varit (eller 
bedöms att vara) i sin målsättning?

13 Vilka orsaker/förutsättningar ses som mest förklarande 
när det gäller de uppnådda resultaten eller framtida bedöm-
ningar?

14  Vilka anser ni vara mångfaldsplanens största styrkor res-
pektive svagheter för att uppnå sina mål?

15  Upplever ni att det finns det stöd som behövs av kom-
munledningen och närmaste chef/verksamhetsansvarige för 
att möjliggöra ett genomförande av mångfaldsplanen?

16 Om nej, vad tror ni att det beror på?
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Bilaga 3
Utrikes födda (20–64 år) i 42 av Sveriges kommuner, fördelade efter andel (%) med olika vis-
telsetider i Sverige samt födelseregioner, dec. 2001.

Kommun Norden  Europa  Nord- och 
 utom utom  Sydamerika* Asien Afrika Totalt
 Sverige Norden*
Borås       
 0–4 år 4 10 12 15 17 10 
 5–10 år 1 39 13 25 33 21 
 Längre än 10 år 95 51 76 60 50 70 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Botkyrka       
 0–4 år 6 14 14 16 19 14 
 5–10 år 4 21 15 21 32 18 
 Längre än 10 år 90 65 71 63 48 68 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Eskilstuna       
 0–4 år 3 11 8 27 17 11 
 5–10 år 2 24 15 25 36 14 
 Längre än 10 år 94 65 77 49 47 75 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Falun       
 0–4 år 5 16 13 11 10 11 
 5–10 år 4 46 19 26 24 26 
 Längre än 10 år 90 38 69 63 65 62 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Gotland       
 0–4 år 10 20 10 20 14 16 
 5–10 år 6 23 14 26 40 19 
 Längre än 10 år 84 57 77 54 46 66 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Gävle       
 0–4 år 7 15 10 22 22 15 
 5–10 år 3 34 17 26 30 20 
 Längre än 10 år 90 52 73 52 48 65 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Göteborg       
 0–4 år 9 16 14 18 16 15 
 5–10 år 5 29 12 22 33 22 
 Längre än 10 år 86 55 74 60 50 62 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Halmstad       
 0–4 år 7 9 10 18 12 11 
 5–10 år 4 29 11 20 26 22 
 Längre än 10 år 89 61 79 62 62 67 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 
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Kommun Norden  Europa  Nord- och 
 utom utom  Sydamerika* Asien Afrika Totalt
 Sverige Norden*
Haninge       
 0–4 år 7 13 13 11 18 11 
 5–10 år 5 23 17 22 31 17 
 Längre än 10 år 88 64 70 67 51 72 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Helsingborg       
 0–4 år 11 10 12 16 15 12 
 5–10 år 11 28 15 26 22 24 
 Längre än 10 år 78 62 73 58 63 64 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Huddinge       
 0–4 år 7 14 12 18 19 14 
 5–10 år 5 20 17 24 27 18 
 Längre än 10 år 88 67 71 58 54 68 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Järfälla       
 0–4 år 5 12 10 11 10 10 
 5–10 år 4 18 13 21 28 15 
 Längre än 10 år 91 70 77 68 62 75 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Jönköping       
 0–4 år 7 9 9 15 10 11 
 5–10 år 4 32 12 25 23 24 
 Längre än 10 år 88 58 79 60 67 65 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Kalmar       
 0–4 år 7 12 14 16 23 13 
 5–10 år 5 44 12 22 22 31 
 Längre än 10 år 88 43 74 62 55 56 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Karlskrona       
 0–4 år 13 25 5 42 27 26 
 5–10 år 8 38 24 17 27 28 
 Längre än 10 år 79 37 71 41 45 47 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Karlstad       
 0–4 år 12 16 12 21 21 17 
 5–10 år 6 43 17 25 29 26 
 Längre än 10 år 82 41 71 54 50 57 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 
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Kommun Norden  Europa  Nord- och 
 utom utom  Sydamerika* Asien Afrika Totalt
 Sverige Norden*
Kristianstad       
 0–4 år 8 12 11 17 14 13 
 5–10 år 3 37 7 25 32 28 
 Längre än 10 år 89 52 82 58 54 59 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Landskrona       
 0–4 år 11 17 13 20 22 16 
 5–10 år 11 48 16 24 36 36 
 Längre än 10 år 78 35 71 56 42 47 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Linköping       
 0–4 år 12 20 16 19 23 19 
 5–10 år 7 40 16 25 36 28 
 Längre än 10 år 81 40 68 56 42 53 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Luleå       
 0–4 år 6 29 16 28 32 17 
 5–10 år 4 35 23 24 18 15 
 Längre än 10 år 90 36 61 48 50 68 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Lund       
 0–4 år 21 21 17 24 22 22 
 5–10 år 10 23 11 22 26 20 
 Längre än 10 år 69 56 71 53 52 58 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Malmö       
 0–4 år 27 11 10 20 17 15 
 5–10 år 10 30 11 24 29 25 
 Längre än 10 år 64 59 78 56 54 60 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Mölndal       
 0–4 år 9 14 16 20 17 15 
 5–10 år 6 24 12 25 27 20 
 Längre än 10 år 85 62 72 55 56 65 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Nacka       
 0–4 år 7 15 14 17 13 13 
 5–10 år 6 19 18 26 25 17 
 Längre än 10 år 87 66 67 57 62 70 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 
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Kommun Norden  Europa  Nord- och 
 utom utom  Sydamerika* Asien Afrika Totalt
 Sverige Norden*
Norrköping       
 0–4 år 5 12 8 12 17 10 
 5–10 år 3 50 7 19 35 26 
 Längre än 10 år 92 38 86 69 48 63 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Nässjö       
 0–4 år 8 23 12 20 24 19 
 5–10 år 6 43 5 19 37 27 
 Längre än 10 år 86 34 83 61 39 53 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Sigtuna       
 0–4 år 8 18 12 11 16 12 
 5–10 år 5 24 18 20 27 16 
 Längre än 10 år 87 58 70 69 57 72 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Sollentuna       
 0–4 år 10 15 8 13 16 12 
 5–10 år 8 22 14 19 26 17 
 Längre än 10 år 82 63 77 68 58 70 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Solna       
 0–4 år 13 19 16 16 10 16 
 5–10 år 7 18 15 17 18 16 
 Längre än 10 år 79 63 69 67 72 68 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Stockholm       
 0–4 år 11 19 15 20 15 17 
 5–10 år 7 21 17 23 31 20 
 Längre än 10 år 81 61 68 57 54 63 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Sundsvall       
 0–4 år 5 25 17 19 25 15 
 5–10 år 4 30 16 24 29 17 
 Längre än 10 år 92 45 68 57 46 68 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Södertälje       
 0–4 år 7 16 15 20 21 15 
 5–10 år 4 22 12 15 33 13 
 Längre än 10 år 89 62 73 66 47 73 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 
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Kommun Norden  Europa  Nord- och 
 utom utom  Sydamerika* Asien Afrika Totalt
 Sverige Norden*
Trollhättan       
 0–4 år 3 17 12 14 10 11 
 5–10 år 2 48 9 23 18 23 
 Längre än 10 år 95 35 79 63 71 66 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Täby       
 0–4 år 8 14 7 14 16 12 
 5–10 år 7 18 13 19 23 15 
 Längre än 10 år 85 69 80 68 61 73 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Uddevalla       
 0–4 år 11 16 8 29 18 17 
 5–10 år 3 45 6 19 37 24 
 Längre än 10 år 86 39 86 52 45 59 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Umeå       
 0–4 år 17 32 17 19 15 21 
 5–10 år 8 35 15 22 33 21 
 Längre än 10 år 75 33 68 59 52 59 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Upplands–Väsby       
 0–4 år 6 12 12 13 14 10 
 5–10 år 4 25 19 22 35 15 
 Längre än 10 år 90 62 70 65 50 75 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Uppsala       
  0–4 år 15 23 12 16 18 18 
  5–10 år 9 25 15 21 26 20 
  Längre än 10 år 76 52 73 63 56 63 
  Totalt 100 100 100 100 100 100 

Västerås       
  0–4 år 4 12 11 22 20 13 
  5–10 år 2 27 16 23 36 18 
  Längre än 10 år 94 61 73 55 44 70 
  Totalt 100 100 100 100 100 100 

Växjö       
  0–4 år 10 13 11 18 15 13 
  5–10 år 6 39 9 18 27 26 
  Längre än 10 år 84 49 80 64 58 61 
  Totalt 100 100 100 100 100 100 
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Kommun Norden  Europa  Nord- och 
 utom utom  Sydamerika* Asien Afrika Totalt
 Sverige Norden*

Örebro       
  0–4 år 8 15 16 16 17 14 
  5–10 år 5 47 26 22 41 29 
  Längre än 10 år 87 38 58 63 42 57 
  Totalt 100 100 100 100 100 100 

Östersund       
  0–4 år 12 20 13 15 26 16 
  5–10 år 8 29 12 22 22 18 
  Längre än 10 år 80 51 75 63 52 66 
  Totalt 100 100 100 100 100 100 

42kommuner       
  0–4 år 9 15 13 18 16 15 
  5–10 år 6 28 15 22 31 21 
  Längre än 10 år 85 56 72 60 53 64 
  Totalt 100 100 100 100 100 100 

Samtligakommuner       
 0–4 år 13 17 13 19 17 16 
 5–10 år 9 38 18 28 40 27 
 Längre än 10 år 79 45 69 54 43 56 
 Totalt 100 100 100 100 100 100 

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.
*  Födda i Kanada och USA samt födda i Australien och Nya Zeeland är inkluderade i gruppen födda i Europa utom 

Noden. Dessa fyra ursprung utgör fem procent av gruppen i sin helhet, dvs. födda i Europa utom Norden i tabellen.
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Bilaga 4
Inrikes födda samt olika utrikes födda grupper (20-64 år) i 42 av Sveriges kommuner, förde-
lade efter andel (%) med förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning, dec. 2001. 

 Varav födda i:

   Norden Europa Nord- 
Kommun Inrikes  Utrikes  utom utom och Syd-   Samtliga
 födda  födda Sverige Norden* amerika* Asien Afrika invånare 

Borås         
  Förgymnasial 22 32 41 25 26 31 26 24 
  Gymnasial 51 47 46 49 53 43 48 50 
  Eftergymnasial 27 21 13 26 22 25 26 26 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Botkyrka         
  Förgymnasial 20 35 34 24 28 44 30 26 
  Gymnasial 54 43 48 47 50 36 47 50 
  Eftergymnasial 26 22 17 29 22 20 23 25 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Eskilstuna         
  Förgymnasial 20 32 38 20 19 33 21 22 
  Gymnasial 53 47 48 48 60 41 42 52 
  Eftergymnasial 27 21 14 31 21 26 37 26 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Falun         
  Förgymnasial 16 24 25 18 18 30 26 17 
  Gymnasial 51 46 47 46 53 40 62 50 
  Eftergymnasial 33 31 28 36 29 30 12 33 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Gotland         
  Förgymnasial 23 21 23 15 18 30 18 23 
  Gymnasial 54 44 44 43 56 43 46 54 
  Eftergymnasial 23 34 32 42 27 27 35 23 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Gävle         
  Förgymnasial 20 25 31 18 21 26 21 21 
  Gymnasial 50 46 48 46 52 44 44 50 
  Eftergymnasial 29 28 20 36 27 30 35 29 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Göteborg         
  Förgymnasial 14 26 31 22 22 28 30 17 
  Gymnasial 44 44 44 44 49 41 48 44 
  Eftergymnasial 42 30 24 34 30 31 21 40 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Halmstad         
  Förgymnasial 17 27 28 25 18 36 25 19 
  Gymnasial 50 50 51 52 61 40 48 50 
  Eftergymnasial 32 23 22 23 21 24 27 31 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Varav födda i:

   Norden Europa Nord- 
Kommun Inrikes  Utrikes  utom utom och Syd-   Samtliga
 födda  födda Sverige Norden* amerika* Asien Afrika invånare 

Haninge         
  Förgymnasial 20 30 35 21 29 36 30 22 
  Gymnasial 57 46 48 51 48 38 46 54 
  Eftergymnasial 23 23 17 28 24 26 25 23 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Helsingborg         
  Förgymnasial 19 27 25 25 14 34 27 21 
  Gymnasial 51 49 48 51 59 44 54 51 
  Eftergymnasial 30 24 27 24 27 22 20 29 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Huddinge         
  Förgymnasial 16 27 28 19 24 33 29 19 
  Gymnasial 52 42 48 45 48 34 45 49 
  Eftergymnasial 32 31 24 37 28 33 26 32 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Järfälla         
  Förgymnasial 14 23 28 16 19 24 24 16 
  Gymnasial 52 47 49 45 53 43 49 50 
  Eftergymnasial 35 30 22 39 28 33 27 34 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Jönköping         
  Förgymnasial 18 29 32 24 14 35 24 19 
  Gymnasial 50 47 45 50 57 42 53 50 
  Eftergymnasial 32 24 23 25 29 23 23 31 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Kalmar         
  Förgymnasial 17 23 18 22 13 29 22 18 
  Gymnasial 48 46 43 48 53 44 40 48 
  Eftergymnasial 35 31 39 30 35 27 38 35 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Karlskrona         
  Förgymnasial 18 18 20 16 21 17 26 18 
  Gymnasial 50 44 42 47 56 33 41 49 
  Eftergymnasial 32 39 38 37 23 49 33 32 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Karlstad         
  Förgymnasial 14 20 21 13 18 24 29 14 
  Gymnasial 49 44 42 46 49 45 38 48 
  Eftergymnasial 37 36 36 41 32 31 33 37 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Kristianstad         
  Förgymnasial 19 24 24 20 29 33 27 19 
  Gymnasial 51 48 50 52 56 39 49 51 
  Eftergymnasial 30 28 26 29 15 28 23 30 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Varav födda i:

   Norden Europa Nord- 
Kommun Inrikes  Utrikes  utom utom och Syd-   Samtliga
 födda  födda Sverige Norden* amerika* Asien Afrika invånare 

Landskrona         
  Förgymnasial 21 29 34 25 17 39 21 23 
  Gymnasial 56 53 50 56 61 43 55 55 
  Eftergymnasial 23 19 16 19 22 18 24 22 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Linköping         
  Förgymnasial 13 19 18 12 10 26 20 14 
  Gymnasial 44 40 38 41 41 38 45 44 
  Eftergymnasial 42 41 44 47 49 36 35 42 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Luleå         
  Förgymnasial 13 22 26 9 13 24 18 13 
  Gymnasial 51 44 50 35 48 34 47 51 
  Eftergymnasial 36 34 24 57 39 42 35 36 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Lund         
  Förgymnasial 9 10 10 7 11 12 11 9 
  Gymnasial 28 29 24 28 37 29 35 28 
  Eftergymnasial 63 62 66 65 53 59 53 62 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Malmö         
  Förgymnasial 17 26 23 24 20 32 27 19 
  Gymnasial 47 46 43 50 52 38 47 47 
  Eftergymnasial 36 28 34 26 28 30 26 34 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Mölndal         
  Förgymnasial 16 20 32 15 18 18 23 17 
  Gymnasial 46 42 42 44 43 40 41 45 
  Eftergymnasial 38 37 26 40 39 42 37 38 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nacka         
  Förgymnasial 11 21 25 14 22 22 24 13 
  Gymnasial 44 42 46 38 45 39 51 44 
  Eftergymnasial 45 37 29 48 33 39 25 43 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Norrköping         
  Förgymnasial 20 29 33 22 28 37 24 22 
  Gymnasial 53 48 49 51 55 43 47 52 
  Eftergymnasial 27 22 18 28 16 21 28 26 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nässjö         
  Förgymnasial 24 31 35 22 12 46 15 25 
  Gymnasial 55 48 47 56 71 35 58 55 
  Eftergymnasial 21 21 18 23 17 19 27 21 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Varav födda i:

   Norden Europa Nord- 
Kommun Inrikes  Utrikes  utom utom och Syd-   Samtliga
 födda  födda Sverige Norden* amerika* Asien Afrika invånare 

Sigtuna         
  Förgymnasial 19 31 34 19 21 37 27 22 
  Gymnasial 55 45 48 44 50 40 49 53 
  Eftergymnasial 25 25 18 36 29 24 24 25 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sollentuna         
  Förgymnasial 11 19 19 12 20 23 26 13 
  Gymnasial 44 41 41 38 51 38 43 43 
  Eftergymnasial 45 40 40 50 28 39 31 44 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Solna         
  Förgymnasial 12 17 18 16 14 17 19 13 
  Gymnasial 43 38 41 36 40 35 50 42 
  Eftergymnasial 44 45 40 47 46 48 31 44 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Stockholm         
  Förgymnasial 11 22 20 17 19 26 29 13 
  Gymnasial 41 40 40 36 44 38 48 40 
  Eftergymnasial 48 39 40 47 37 36 24 46 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sundsvall         
  Förgymnasial 18 23 26 16 18 25 24 18 
  Gymnasial 52 46 50 43 52 41 40 52 
  Eftergymnasial 30 31 24 42 30 34 36 30 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Södertälje         
  Förgymnasial 19 35 39 18 21 42 24 24 
  Gymnasial 53 43 48 48 52 36 42 50 
  Eftergymnasial 28 22 14 35 27 22 35 26 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Trollhättan         
  Förgymnasial 16 32 36 21 27 41 27 19 
  Gymnasial 56 49 52 53 50 39 54 55 
  Eftergymnasial 28 19 13 26 23 20 19 26 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Täby         
  Förgymnasial 9 16 16 12 18 19 23 10 
  Gymnasial 42 39 43 35 46 36 43 41 
  Eftergymnasial 50 46 41 53 35 45 34 49 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Uddevalla         
  Förgymnasial 19 25 26 18 27 31 29 19 
  Gymnasial 54 50 52 52 60 42 45 54 
  Eftergymnasial 27 25 22 29 14 27 26 27 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Varav födda i:

   Norden Europa Nord- 
Kommun Inrikes  Utrikes  utom utom och Syd-   Samtliga
 födda  födda Sverige Norden* amerika* Asien Afrika invånare 

Umeå         
  Förgymnasial 10 14 15 6 14 16 19 10 
  Gymnasial 44 36 40 25 36 35 47 43 
  Eftergymnasial 47 50 45 68 50 49 34 47 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Upplands-Väsby         
  Förgymnasial 16 26 33 15 21 25 25 19 
  Gymnasial 55 47 49 47 49 44 46 53 
  Eftergymnasial 29 27 18 38 30 31 29 28 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Uppsala         
  Förgymnasial 13 17 16 9 12 23 19 13 
  Gymnasial 39 36 37 28 44 38 40 38 
  Eftergymnasial 48 47 47 63 44 39 41 48 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Västerås         
  Förgymnasial 15 26 31 17 18 30 20 17 
  Gymnasial 50 46 48 46 50 41 52 50 
  Eftergymnasial 34 29 21 37 32 29 28 33 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Växjö         
  Förgymnasial 15 19 19 16 23 22 25 15 
  Gymnasial 48 52 51 54 57 47 44 48 
  Eftergymnasial 38 29 30 30 20 31 30 37 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Örebro         
  Förgymnasial 16 26 25 18 14 34 25 17 
  Gymnasial 49 47 46 48 47 45 48 49 
  Eftergymnasial 35 28 29 34 39 21 27 34 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Östersund         
  Förgymnasial 14 20 19 12 17 27 22 14 
  Gymnasial 52 46 48 45 44 46 47 52 
  Eftergymnasial 34 34 33 43 39 27 32 34 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
42kommuner         
  Förgymnasial 15 25 27 19 20 29 27 17 
  Gymnasial 47 43 45 44 48 39 47 46 
  Eftergymnasial 38 32 28 37 32 32 26 37 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Varav födda i:

   Norden Europa Nord- 
Kommun Inrikes  Utrikes  utom utom och Syd-   Samtliga
 födda  födda Sverige Norden* amerika* Asien Afrika invånare 

Samtligakommuner         
Förgymnasial 18 26 30 20 21 30 27 19 
  Gymnasial 51 45 47 46 49 40 47 50 
  Eftergymnasial 31 30 23 34 30 31 26 31 
  Total 100 100 100 100 100 100 100 100   

Källa: Integrationsverkets databas, STATIV.

*  Födda i Kanada och USA samt födda i Australien och Nya Zeeland är inkluderade i gruppen födda i Europa utom 
Noden. Dessa fyra ursprung utgör fem procent av gruppen i sin helhet, dvs. födda i Europa utom Norden i tabellen.


