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1. Inledning
Att synliggöra och analysera statistik ur ett jämställdhetsperspektiv är en av grunderna i
arbetet med jämställdhetsintegrering i funktionsstödsförvaltningen (FSF). Bra arbetsmiljö
är en jämställdhetsfråga och det finns tydliga kopplingar mellan jämställda arbetsplatser
och exempelvis hälsa, personalomsättning och andra områden1. Att jämställdhet och
normmedvetna perspektiv genomsyrar verksamheterna leder till positiva effekter för
personalgruppen och att organisationen utvecklas, vilket i sin tur kan ge goda effekter för
förvaltningens målgrupper. Arbetet med goda arbetsvillkor är viktigt för att främja att
medarbetarna trivs, utvecklas och stannar kvar i förvaltningen. Att kontinuerligt
undersöka arbetsförhållanden för kvinnor, män och medarbetare med annan
könsidentitet utgör därför ett viktigt arbete i att synliggöra och åtgärda eventuell
ojämställdhet för att kunna skapa en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla.
I denna rapport lyfts personalstatistik utifrån de fem områden som ingår i ramverket för
aktiva åtgärder och syftar till att ge en nulägesbild av arbetsförhållanden och arbetsvillkor
i FSF utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten utgör därmed ett viktigt underlag för
att uppfylla diskrimineringslagens intention att undersöka och analysera arbetsgivarens
jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete. Rapporten kommer att spridas i
förvaltningens samtliga samverkansgrupper under 2020, där dialog om statistiken
fortsätter. Rapporten ska även utgöra ett stöd i ledningsgruppernas workshops under
hösten 2020 inom ramen för aktiva åtgärder. Vidare är underlaget en viktig grund för
fortsatt analys inom personalområdet och är nära knutet till kommunfullmäktiges
målområde En god organisation.
1.1 BAKGRUND
Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva
åtgärder. Lagen innefattar även krav på att allt jämställdhetsarbete hos arbetsgivaren ska
dokumenteras och anvisningar för hur arbetsgivare ska genomföra arbetet. Det bygger på
de fyra stegen att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp arbetsgivarens jämställdhetsoch antidiskrimineringsarbete.
FSF har beslutat att årligen redovisa ett nämndsärende innefattande personalstatistik ur
ett jämställdhetsperspektiv. Beslutet ligger i linje med diskrimineringslagens fyra steg för
arbetsgivarens ansvar. Varje år redovisar även alla förvaltningar i Malmö stad till
kommunstyrelsen sitt arbete med aktiva åtgärder. Förvaltningens arbete med aktiva
åtgärder 2019 redovisades i ett ärende på funktionsstödsnämndens sammanträde i
februari 2020.
I Malmö stads ramverk för aktiva åtgärder beskrivs hur organisationen som arbetsgivare
ska arbeta med de fyra stegen samt de fem områden för granskning som framgår i
diskrimineringslagen (3 kap. 5 § diskrimineringslagen), vilka är:
1.
2.
3.
4.
5.

arbetsförhållanden,
bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
rekrytering och befordran,
utbildning och övrig kompetensutveckling, och
möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap

Arbetsmiljöverket Under luppen – genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation (2013); Kvinnors arbetsmiljö 2011–2014 – Slutrapport (2015), SKL
Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv (2016).
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Rapportens sammansättning och syfte
Primärt utgör denna rapport en sammanställning av den personalstatistik som finns tillgänglig
inom de separata områden som utgör ramverket för aktiva åtgärder. Rapporten är därför
strukturerad utifrån dessa fem områden och innefattar personalstatistik inom bland annat
sjukfrånvaro, personalomsättning och lönekartläggning men belyser dem alla utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Flera av dessa områden redovisas även som enskilda ärenden i
förvaltningen och till nämnden. Genom att samla statistiken i en rapport ges möjlighet att dra
paralleller mellan olika områden och ärenden för att kunna se kopplingar och samband ur ett
övergripande perspektiv. Åtgärder kopplade till varje enskilt område, exempelvis sjukfrånvaro, tas
dock fram inom ramen för respektive enskilt ärende som statistiken avser.
Denna rapport fungerar som ett underlag för att uppfylla diskrimineringslagens intention av att
undersöka och analysera arbetsgivarens jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete (steg ett och
två av de fyra stegen som omfattas av ramverket aktiva åtgärder). Rapporten är även del i en årlig
process i förvaltningens löpande arbete med jämställdhet och antidiskriminering. Den är avsedd
att vara ett diskussionsunderlag såväl som att ge konkreta indikationer på vart ledningsgrupper
såväl som förvaltningen i stort behöver rikta insatser eller vidta åtgärder. Flera andra processer
påverkar, och är kopplade till, arbetet såsom medarbetarenkäten och delaktighet och samverkan
vid APT och medarbetarsamtal.

Rapporten och dess resultat och slutsatser analyseras i olika forum och har resulterat i förslag på
strategiska utvecklingsområden för såväl rapporten som för förvaltningen. Dessa förslag
presenteras i slutet av rapporten. Det praktiska arbetet och åtgärder för att fortsätta utvecklas
som en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare tas fram i respektive ledningsgrupp i de
årliga workshoparna inom ramverket för aktiva åtgärder.
Rapportdata
Eftersom FSF bildades den 1 maj 2017 togs rapporten för 2017 endast fram för tertial 2
och 3 2017. Rapporten avseende 2018 blev därför den första kompletta årsrapporten för
FSF då den innefattade hela 2018 och även inkluderade en jämförelse med 2017.
Jämförelserna i den rapporten behöver dock beaktas utifrån att 2017 års siffror inte avser
helårssiffror där detta kan vara aktuellt. Rapporten för 2019 är därmed den första
rapporten där två helår kan jämföras mot varandra, det vill säga 2019 och 2018. En viss
jämförelse sker även mot 2017. Statistiken i rapporten visar hur fördelningen såg ut
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2019-12-31 (samt 2018-12-31 och 2017-12-31) om inget annat anges2, och har tagits fram
med hjälp av Malmö stads statistiksystem Koll. Viktigt att notera är att PAN-avtal3 inte
ingår i denna rapport.
April och oktober, alternativt maj och november, anses generellt utgöra ”normalmånader”
avseende den generella omfattningen av anställningar. Dock är december den månad som är
standard för årlig statistik i Malmö stad. För att kunna jämföra förvaltningens statistik mot
Malmö stad liksom andra förvaltningar följer statistiken i rapporten denna standard.
Rapporten belyser personalstatistik på förvaltningsnivå. I de fall det är relevant jämförs
förvaltningens siffror med andra förvaltningar eller Malmö stad i stort. Likaså bryts statistiken
ned på avdelningsnivå i de fall det är relevant och/eller möjligt. Signifikansen för statistiken i
rapporten är inte säkerställd, men visar på viktiga tendenser inom de olika områdena.
De yrkeskategorier som är med i rapporten är de som är mest representativa för FSF utifrån att
de antingen är förvaltningens största yrkeskategorier eller av särskild betydelse för förvaltningen
att följa. Det är även dessa yrkeskategorier som lyfts i medarbetarenkäten och
sjukfrånvarostatistiken.
En stor del av statistiken har, som nämnts ovan, hämtats från statistiksystemet Koll. Detta
system, liksom andra befintliga system, utgår från personnummer som i sin tur baseras på
juridiskt kön. Det innebär att majoriteten av statistikområdena i denna rapport endast kan
redovisas utifrån kvinnor och män. I nuläget finns två juridiska kön i Sverige, men dialog pågår
om möjligheten till införande av ett tredje juridiskt kön, vilket innebär ett juridiskt erkännande av
icke-binära personer (med könsidentiteter mellan eller bortom kategorierna kvinna och man) och
möjligheten till könsneutrala personnummer. RFSL beskriver att juridiskt kön gör det lätt att
kvantifiera kön, vilket är värdefullt för att genom statistik synliggöra orättvisor och ojämlikhet.
Samtidigt osynliggör det transmäns och transkvinnors erfarenheter samt icke-binära personer4.
I den statistik som inte baseras på och hämtas från statistiksystem finns det möjlighet att utöka
alternativen för kön och könsidentitet. I Malmö stad ska enligt beslut från kommunfullmäktige
alltid minst tre alternativ för kön finnas vid exempelvis enkäter och blanketter. I Malmö stads
medarbetarenkät finns tre svarsalternativ för kön, kvinna, man och annat. Statistiken från
medarbetarenkäten i denna rapport redovisas därför utifrån dessa tre alternativ. I rapporten
används dock inte begreppet ”annat” i löptext, utan annan könsidentitet eller icke-binär.

Källor för statistiken är KOLL (februari 2020), Lönekartläggningen för 2019, Medarbetarenkäten för 2019 samt Arbetsmiljöredovisning för 2019 (FSN-20192609). Referenser till statistik för 2017 avser T2 och T3 (maj-december) 2017.
3 Kollektivavtalet PAN gäller för anställning som personlig assistent i de fall dessa inte uppfyller kraven som ställts upp för att HÖK ska vara tillämpligt. PAN
gäller också för anhörigvårdare.
4 RFSL (2020) Oavsett kön? Handbok för arbete med jämställdhet och trans.
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2. Begreppsdefinition
2.1 JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet innebär att kvinnor, män och icke-binära personer ska ha samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhetsarbete handlar om att förändra
ojämlika maktrelationer och strukturer kopplade till kön och könsidentitet. Det nationella
jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna
liv. Till detta finns sex delmål kopplade som omfattar makt och inflytande, ekonomi, utbildning,
obetalt hem- och omsorgsarbete, hälsa samt mäns våld mot kvinnor. Inom jämställdhetsområdet
benämns ofta jämställdhetsspannet, eller jämn könsfördelning. Det innebär att andelen kvinnor
respektive män i en grupp är 40–60 % eller jämnare. Kvinnodominerad innebär att mer än 60
procent är kvinnor i en grupp och vice versa för män.
2.1.1 Jämställdhetsintegrering
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål och innebär att ett
jämställdhetsperspektiv integreras i alla verksamhetsområden på alla nivåer och i alla led av
beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Huvudsyftet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att kvalitetssäkra verksamheter och arbetsplatser så att de
blir jämställda och icke-diskriminerande. Att systematiskt synliggöra statistik och analysera denna
ur ett jämställdhetsperspektiv är därför en viktig del i förvaltningens och stadens arbete med
jämställdhetsintegrering.
2.2 ANTIDISKRIMINERING
Antidiskriminering är ett samlingsbegrepp som handlar om att synliggöra och motverka
diskriminering. Det innebär att arbeta för ett inkluderande och öppet samhälle där alla människor
har samma rättigheter och möjligheter. De sju skyddade grunder som omfattas av
diskrimineringslagen är kön, könsidentitet- eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
2.3 KÖNSIDENTITET- OCH UTTRYCK
Med könsidentitet och könsuttryck avses i diskrimineringslagen att någon inte definierar sig som
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat
kön än det som registrerats för hen vid födelsen. Begreppen omfattar dels en persons mentala
eller självupplevda könsbild, dels hur någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön.
Diskrimineringsgrunden avser vad som ofta brukar kallas transpersoner. Begreppet transperson
används ofta som ett paraplybegrepp för att inkludera alla som omfattas av
diskrimineringsskyddet avseende könsidentitet och könsuttryck5.
2.4 NORMER
Normer är idéer, föreställningar och förväntningar kring vad som anses vara ”normalt” eller ”det
normala” i ett visst sammanhang. Normer – synliga, osynliga och outtalade – spelar en stor roll
för hur människor skildras i olika sammanhang. Även till synes neutral information kan rymma
dolda normer och informella maktstrukturer. Ofta är normer så självklara att de inte uppfattas
som regler, utan som något naturligt men när någon bryter mot normen händer två saker,
normen blir synlig och den som bryter mot normen blir avvikande. I många fall sker det
omedvetet och för att komma åt detta är normkritik användbart. Att tänka normkritiskt innebär
att ifrågasätta det som tas för givet – att kritiskt granska det vardagliga, det ”normala”, det som
uppfattas som självklart.

5

DO (2019) Könsidentitet och könsuttryck som diskrimineringsgrund, webb.
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3. Personalstatistik 2019
3.1 ARBETSFÖRHÅLLANDEN
3.1.1 Könsfördelning bland anställda
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Kvinnor utgjorde 2019 liksom 2018 den största delen anställda inom FSF och Malmö stad.
 Jämfört med 2018 har fyra avdelningar gått mot en jämnare könsfördelning - LSS-bostäder,
stöd, hälsa och daglig verksamhet, strategiska samt ekonomi.
 Mellan 2018 och 2019 ökade antalet män i FSF med 74 personer, vilket är en stor ökning
jämfört med tidigare år. Detta kan vara en effekt av att alltfler män studerar på vård- och
omsorgsprogrammet.

I december 2019 hade FSF totalt 2 629 anställda6, varav 1 911 kvinnor och 718 män. Det utgör
en ökning med 54 kvinnor och 74 män jämfört med december 2018. Antalet anställda är unika
personer, oavsett tjänstgöringsgrad, som har en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning och är
månadsavlönade. Om en person har fler anställningar räknas tillsvidareanställningen7.

FSF

Totalt anställda
K
M
Totalt
1 911
718
2 629

K
1 689

Tillsvidare
M
Totalt
593
2 282

Tidsbegränsat
K
M
Totalt
222
125
347

Diagram 1. Andel anställda per kön, december 2019 – FSF och Malmö stad (framtaget feb 2020).
Tabell 1. Antal anställda per kön samt uppdelat på tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar, december 2019 – FSF
(framtaget feb 2020).

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet män i förvaltningen med sex personer. Mellan 2018 och
2019 ökade antalet män med 74 personer, vilket är en stor ökning jämfört med tidigare år. Cirka
hälften av dessa återfinns i avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet som också är den
avdelning som utökat med flest antal medarbetare mellan 2018 och 2019. En förklaring till
ökningen av antalet män i förvaltningen skulle kunna vara att det är en effekt av att alltfler män
studerar på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Läsåret 2011/12 var 17,8% av eleverna
på programmet män, därefter har det ökat kontinuerligt genom åren och vid läsåret 2018/19 var
det 24,4% män. Den stora ökningen har skett mellan läsåren 2017/18 och 2018/19, då andelen
män på programmet ökade med 3,7 procentenheter8.

Begreppet anställda avser här unika personer som har en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning och är månadsavlönade.
Detta gäller för den organisatoriska nivå som statistiken avser. T.ex. om en medarbetare har en tillsvidareanställning (grundanställning) på en förvaltning och
är ledig från denna för att arbeta på en tidsbegränsad anställning på en annan förvaltning redovisas denna medarbetare som:
(1) Tillsvidareanställd inom förstnämnda förvaltning, (2) Tidsbegränsat anställd inom den andra förvaltningen, (3) Tillsvidareanställd på Malmö stad nivå. En
medarbetare som upprätthåller en tillsvidareanställning (grundanställning) och en tidsbegränsad anställning inom samma förvaltning redovisas inom
förvaltningens statistik utifrån sin grundanställning.
8 Skolverket (2019) Uppföljning av gymnasieskolan 2019, Tabell 83. Elever på vård- och omsorgsprogrammet.
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Tabell 2. Andel och antal anställda per kön, december 2019 – FSF och Malmö stad (framtaget februari 2020).

Kvinnor stod 2019 liksom 2018 för den största delen av anställda inom FSF såväl som Malmö
stad. Denna fördelning har varit i stort sett konstant inom Malmö stad under flera år. Det råder
dock stora skillnader i könsfördelningen mellan de olika förvaltningarna i staden. Sett till Malmö
stads alla förvaltningar hade förvaltningar med traditionellt kvinnodominerade
verksamhetsområden, såsom skola och vård och omsorg, fler medarbetare som är kvinnor i
december 2019. Detta är oförändrat sedan 2018.
Högst andel medarbetare som är kvinnor fanns det inom förskoleförvaltningen. Därefter följde
de tre socialförvaltningarna hälsa-, vård-, och omsorgsförvaltningen (HVOF), arbetsmarknadsoch socialförvaltningen (ASF) och FSF. Sett till de tre socialförvaltningarna har ingen av dessa
legat inom jämställdhetsspannet (60/40) varken 2018 eller 2019. Den enda förvaltning som har
fler medarbetare som är män än kvinnor är fritidsförvaltningen. Serviceförvaltningen är den enda
förvaltning som har en helt jämn könsfördelning (50/50).
Sett ur ett nationellt perspektiv råder det stora skillnader i könsfördelningen mellan privat och
offentlig sektor. Under 2019 arbetade 67,2% av de anställda inom privat sektor och 26% inom
kommun- och landstingssektorn. Resterande 6,7 procent arbetade inom den statliga sektorn. I
den kommunala sektorn var 76% av de anställda kvinnor och 24% män, jämfört med den privata
sektorn där fördelningen är 39% kvinnor och 61% män. Mest jämställt är det inom den statliga
sektorn där andelen kvinnor är 55% och andelen män 45%9.
Könsfördelning per avdelning
Utifrån de olika avdelningarna inom FSF är det endast ekonomiavdelningen som befinner sig
inom jämställdhetsspannet i förhållande till könsfördelning. Närmst därefter är strategiska
avdelningen följt av avdelning myndighet och socialpsykiatri. Högst andel kvinnor finns på
kommunikationsavdelningen och HR-avdelningen. Jämfört med 2018 har fyra avdelningar gått
mot en jämnare könsfördelning, avdelning LSS-bostäder, avdelning stöd, hälsa och daglig
verksamhet (SHDV), strategiska avdelningen samt ekonomiavdelningen. HR-avdelningen har rört
sig mot en mer ojämn könsfördelning, övriga avdelningar är oförändrade.

9

SCB (2020) Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15 - 74 år, (AKU) 2019
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Diagram 2. Andel anställda per avdelning och kön, december 2019 – FSF (framtaget feb 2020).

Den största avdelningen i förvaltningen är LSS-bostäder med totalt 1 204 medarbetare, varav 883
kvinnor och 321 män, därefter följer avdelning myndighet och socialpsykiatri samt SHDV som
tillsammans har lika många medarbetare som LSS-bostäder. Avdelningarna LSS-bostäder och
SHDV har gått mot en jämnare könsfördelning i förhållande till 2018, med en förflyttning på två
procentenheter vardera. Flest antal män arbetar i avdelning LSS-bostäder, samtidigt som detta är
den största avdelningen.
Verksamhetsavdelningarnas storlek skiljer sig därmed åt, men sett till könsfördelning är avdelning
myndighet och socialpsykiatri den med jämnast könsfördelning. I en strävan mot en jämnare
könsfördelning inte bara till andelar utan med fokus på att attrahera och rekrytera fler män till
förvaltningens verksamheter kan det vara av intresse att närmare undersöka vilka faktorer som
har bidragit till att det procentuellt sett utifrån könsfördelning arbetar fler män inom just
avdelning myndighet och socialpsykiatri.
Sett till stabsavdelningarna arbetar till antalet flest män inom strategiska avdelningen och
ekonomiavdelningen. Den största förflyttningen sedan 2018 har skett inom strategiska
avdelningen, där rörelsen är åtta procentenheter mot en jämnare könsfördelning. En anledning till
den jämna könsfördelningen inom avdelningen är att verksamheten Hjälpmedelscentrum har en
stor andel män, men även i fler enheter har andelen män ökat något under året.
Arbetet med att främja en jämn könsfördelning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Det är
därför av betydelse att undersöka vilka föreställningar och generellt rådande normer i samhället
som finns avseende olika yrkesområden. Uppfattas exempelvis ekonomi och HR olika utifrån
traditionellt könsstereotypa normer, och hur får det i sådana fall påverkan på könsfördelningen i
förvaltningen? Jämn könsfördelning och en blandad arbetsgrupp skapar bättre förutsättningar för
att attrahera både kvinnor och män till en arbetsplats. I realiteten innebär detta att den
könsfördelning som råder inom ekonomiavdelningen är gynnsam för att attrahera både män och
kvinnor i en rekrytering, medan det däremot sannolikt är svårare för HR-avdelningen att attrahera
och rekrytera män. Ett sätt att ta det vidare är att arbeta med könsblandade rekryteringsgrupper,
det vill säga att kvinnor, män och icke-binära ingår i den grupp som intervjuar och rekryterar
sökanden till en tjänst. Läs mer om detta under avsnitt Arbetet för en inkluderande organisation, sida
22.
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3.1.2 Anställnings- och avlöningsform
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Andelen tillsvidareanställda kvinnor är högre än andelen tidsbegränsat anställda kvinnor,
medan det bland män är tvärtom.
 Antalet timavlönade inom förvaltningen har ökat mellan 2018 och 2019 vilket innebär att
förvaltningens mål att minska antalet timavlönade inte har uppnåtts under 2019.
 Att undersöka närmare varför FSF i så stor utsträckning attraherar och rekryterar medarbetare
till just timavlönade anställningar är en viktig del i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete
såväl som i jämställdhetsarbetet.

Tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda medarbetare
I december 2019 hade förvaltningen 2 282 tillsvidareanställda, varav 1 689 kvinnor och 593 män.
Det är en ökning med 82 personer i förhållande till 2018, varav 44 kvinnor och 37 män. Jämfört
med 2018 innebär det att det bland tillsvidareanställda skett en marginell förändring i
könsfördelningen, där andelen kvinnor minskat med en procentenhet och andelen män ökat med
en procentenhet. Jämfört med Malmö stad är andelen tillsvidareanställda kvinnor i FSF två
procentenheter lägre, medan andelen män är två procentenheter högre.
Antal tidsbegränsat anställda i FSF var 347 i december 2019, varav 222 kvinnor och 125 män7.
Det är en ökning med 47 personer i förhållande till 2018, varav 10 kvinnor och 37 män. Det
innebär att bland de tidsbegränsat anställda har andelen kvinnor minskat med sju procentenheter
och andelen män ökat med lika mycket jämfört med föregående år.

Diagram 3. Andel anställda per anställningsform och kön, december 2019 – FSF (framtaget feb 2020).

Timavlönade medarbetare
I december 2019 var 848 personer timavlönade10 i FSF. Det är en ökning med 56 personer, varav
35 kvinnor och 21 män, jämfört med december 2018. Förvaltningens mål att minska antalet
timavlönade har därmed inte uppnåtts under 2019. Samtidigt har andelen heltidsanställda, både
kvinnor och män, ökat jämfört med 2018 vilket är ett viktigt steg mot heltid som norm.

Timavlönade medarbetare är formellt inte anställda då en timanställning inte är en anställningsform utan en avlöningsform; det betyder att personen får
betalt per timme. Den som är timavlönad kan betraktas som att ha en tidsbegränsad anställning men det är inte formellt de som omfattas av begreppet då
tidsbegränsat anställda ses omfatta de som är tidsbegränsat anställda och månadsavlönade. Timavlönade medarbetare upprätthåller alltid minst två
anställningar, en VIK-anställning för när de arbetar i ordinarie medarbetares frånvaro samt en AVA-anställning för när de arbetar utöver ordinarie
medarbetare. Timavlönade anställningar är registrerade per avdelning, vilket innebär att om en person arbetar som timavlönad inom två avdelningar
upprätthåller denna person fyra anställningar.
10

10

Diagram 4. Andel timavlönade* per kön, december 2019 - FSF
*Timavlönade avser unika personer som är timavlönade10 (framtaget feb 2020).

Trots att det skett en ökning av antalet timavlönade, är könsfördelningen oförändrad jämfört med
2018. Specifikt värt att notera avseende timavlönade män är att de till antalet utgör hälften av
antalet tillsvidareanställda män. En viktig fråga i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete är
varför antalet timavlönade fortsätter att öka. En del i förklaringen är att antalet anställda ökat, det
vill säga att det skett en volymökning, en annan del är att det vid nyrekryteringar kan behövas
sättas in en timvikarie under en period. Vid tillfällen då det är svårt att rekrytera vikarier ökar
också antalet timavlönade.
Det kan även vara intressant att titta närmare på varför FSF i så stor del attraherar och rekryterar
medarbetare till just timavlönade anställningar. Viktiga frågor kan då vara varför personer
efterfrågar och väljer en mer flexibel anställningsform eller om de väljer att arbeta inom
förvaltningen som en bisyssla till annan huvudsysselsättning (såsom studier), likaså om de skulle
vilja ha en heltidsanställning om de blev erbjudna detta. Det är därför av intresse att utreda vilka
medarbetare, kvinnor såväl som män som idag är timavlönade eller har en tidsbegränsad
anställning, som står till arbetsmarknadens fulla förfogande och utreda möjligheten till en tryggare
anställning för dessa. Denna information är inte av enbart av vikt för förvaltningens
kompetensförsörjningsarbete utan även för det fortgående arbetet med heltid som norm.
Avseende timavlönade är det viktigt att belysa att möjligheten att arbeta som timavlönad inom
FSF erbjuder en möjlig väg in i förvaltningen och bör betraktas som en av flera viktiga
rekryteringskanaler.
3.1.3 Tjänstgöringsgrad
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män med en heltidsanställning har ökat jämfört med
2018, och andelen tillsvidareanställda med deltidsanställning har minskat.
 Andelen tillsvidareanställda med en deltidsanställning (0–99%), kvinnor såväl som män, är
större inom FSF än i Malmö stad.
 Jämfört med december 2018 har andelen tidsbegränsat deltidsanställda minskat bland såväl
kvinnor som män och andelen tidsbegränsat heltidsanställda har ökat.

Som utgångspunkt för tjänstgöringsgradens uppgifter gäller grundanställningen11. Som
heltidsanställd motsvarar anställningen 100 % av tjänstens tjänstgöringsgrad. Som deltidsanställd
För en medarbetare som är ledig från sin tjänst på deltid, t.ex. genom partiell föräldraledighet, räknas grundanställningens tjänstgöringsgrad. Likaså gäller,
liksom för anställningsformer, statistik för den organisatoriska nivå den avser. T.ex. om en medarbetare har en anställning med en lägre tjänstgöringsgrad och
är ledig från denna för att arbeta på en högre tjänstgöringsgrad (s.k. visstid med tillsvidare i botten) redovisas denna medarbetare med:
1) Den lägre tjänstgöringsgraden inom den förstnämnda organisatoriska enheten, (2) Den högre tjänstgöringsgraden inom den andra organisatoriska enheten,
(3) Utifrån grundanställningens (tillsvidareanställningens) tjänstgöringsgrad på förvaltningsnivå, (4) Om anställningarna ligger parallellt inom samma
organisatoriska enhet är det tillsvidareanställningen som redovisas. En medarbetare som upprätthåller två anställningar med olika tjänstgöringsgrad redovisas
därmed inom förvaltningsövergripande statistik utifrån grundanställningens (dvs. tillsvidareanställningens).
11

11

motsvarar anställningen 99 % eller lägre av tjänstens tjänstgöringsgrad12. Denna statistik tar inte i
beaktande eventuell ledighet inom ramen för grundanställningen, utan avser själva anställningen.
Tillsvidareanställda
I kategorin tillsvidareanställda uppgick i december 2019 andelen heltidsanställda kvinnor till 73%
och män till 77%. För både kvinnor och män motsvarar det en ökning med fyra procentenheter
jämfört med 2018. Det innebär att vid en jämförelse mellan kvinnor och män är det, sett till
grupperna, en större andel män som arbetar heltid. Dock skiljer sig antalet stort åt, då det är
1 228 tillsvidareanställda kvinnor som arbetar heltid jämfört med 456 män. Heltidsanställningarna
är en kombination av nyanställningar och omvandlade tjänster.
En förklaring till ökningen bland både kvinnor och män kan vara att alla nya tillsvidareanställningar som annonseras ut i förvaltningen är på heltid, vilket innebär att en vakant tjänst
höjs upp om den inte redan är heltid. Undantag kan vara föräldravikariat där den ordinarie
tjänsten inte är en heltidsanställning i botten. En intressant aspekt i sammanhanget är om det
handlar om nya heltidsanställningar eller om det är befintliga anställningar som omvandlats till
heltid. Många av förvaltningens medarbetare har fått sin tjänstgöringsgrad höjd under 2019, men
det förs inte statistik över detta sedan riktlinjen för höjd tjänstgöringsgrad togs bort i början av
2019. Detta hanteras ute på arbetsplatsen, och registreras inte i något system i dagsläget.

Diagram 5. Andel tillsvidareanställda* per tjänstgöringsgrad, december 2019 – FSF
*Tillsvidareanställda avser unika personer som har en tillsvidareanställning, oavsett tjänstgöringsgrad. Den totala procenten i tabellen diffar något på
grund av decimalavrundningar (framtaget feb 2020).

Inom FSF var i december 2019 28% av kvinnorna och 23% av männen tillsvidareanställda med
en deltidsanställning. Jämfört med december 2018 har andelen tillsvidareanställda kvinnor och
män med en deltidsanställning inom FSF procentuellt minskat med fyra procentenheter och
andelen heltidsanställda kvinnor och män ökat med motsvarande procentenheter. Sett utifrån
tillsvidareanställda med deltidsanställning, är dock andelen deltidsanställda (0–99 %) kvinnor och
män större inom FSF (26%) än inom Malmö stad (11%). Som vanligaste orsak till att kvinnor
arbetar deltid anges i SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) från 201213 att det saknas ett
lämpligt heltidsarbete. På andra respektive tredje plats kommer vård av barn och vill inte
heltidsarbeta. För män är de vanligaste orsakerna att det saknas ett lämpligt heltidsarbete, följt av
egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga och därefter studier. Som avspeglas i de angivna orsakerna
till deltidsarbete är ansvarsfördelningen för barn central i detta sammanhang. I likhet med det
ojämställda uttaget av föräldrapenning så kan skillnaderna i andelen heltidsarbetande påverka
löne-, inkomst- och karriärutveckling, vilket får ekonomiska effekter för individens pension och
Jourbiträde utgör dock ett undantag då dessa när de har heltidsanställning faller inom statistiken för deltidsanställning på grund av jouravtalets (Bilaga J till
AB) utformning.
13 Nyare siffror har inte tagits fram i dagsläget hos SCB.
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vid eventuell separation14. För förvaltningens medarbetare kan orsakerna också handla om att
dygnet-runt-verksamheter och belastande arbete bidrar till att alla inte har möjlighet att arbeta
heltid. Det kan vara svårare att få till heltider på natten än på dagen, och vidare är det dessutom
tufft att jobba heltid natt, så många nattarbetare vill inte höja sin tjänstgöringsgrad.
Siffrorna ovan är framförallt av relevans i det förvaltningsövergripande arbetet med heltid som
norm och det samtida arbetet med önskad tjänstgöringsgrad samt höjd tjänstgöringsgrad1516 för
ofrivilligt deltidsanställda. Funktionsstödsnämnden antog på sitt sammanträde den 23 september
2019 Handlingsplan för genomförandet av heltid som norm 2019–2021. Målsättningen för perioden är att
minst 90 procent av medarbetarna är heltidsanställda, minst 80 procent arbetar heltid och att
anställning på heltid är det normala vid nyanställning.
Tidsbegränsat anställda
I kategorin tidsbegränsat anställda uppgick i december 2019 andelen heltidsanställda kvinnor till
47% och män 48%. För kvinnor motsvarar det en ökning med sex procentenheter jämfört med
2018 och för män sju procentenheter. Dock skiljer sig antalet åt, då det är 105 tidsbegränsat
anställda kvinnor som arbetar heltid jämfört med 60 män.

Diagram 6. Andel tidsbegränsat anställda* per tjänstgöringsgrad, december 2019 – FSF
*Tidsbegränsat anställda avser unika personer som har en tidsbegränsad anställning, oavsett tjänstgöringsgrad (framtaget feb 2020).

I december 2019 var 53% av kvinnorna och 52% av männen tidsbegränsat anställda
deltidsanställda. Det är en minskning med sex respektive sju procentenheter jämfört med 2018.
Jämfört med december 2018 har andelen tidsbegränsat deltidsanställda i förvaltningen minskat
bland såväl kvinnor som män och andelen tidsbegränsat heltidsanställda har ökat. Under
föregående år var förhållandena motsatta, det vill säga tidsbegränsat deltidsanställda ökade mellan
2017 och 2018 medan tidsbegränsat heltidsanställda minskade. Denna förändring kan kopplas till
att de insatser som skett inom arbetet med heltid som norm har gett effekt.
I kategorin tidsbegränsat anställda, liksom för tillsvidareanställda, är andelen deltidsanställda
kvinnor och män högre inom FSF än inom Malmö stad. I förhållande till statistiken för

Malmö stad (2020), Hållbarhetsrapport 2019.
Ofrivilligt deltidsanställd är en tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera
utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats inom förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet.
Den enskilde medarbetaren ska skriftligen anmäla önskemål om ändrad tjänstgöringsgrad till arbetsgivaren senast tre (3) månader före önskad förändring.
Arbetsgivarens ambition är att inom sex (6) månader efter medarbetarens anmälan tillgodose önskemålet.
16 Förutom riktlinjerna om önskad tjänstgöringsgrad finns reglering i AB kring höjd tjänstgöringsgrad vid deltidsanställning. Vid behov av arbetskraft ska det,
innan nyanställning sker, prövas om deltidsanställda medarbetare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd
tjänstgöringsgrad. Observera att regleringen i AB § 5 enbart gäller önskemål om höjd tjänstgöringsgrad inom den egna arbetsplatsen, medan riktlinjerna om
önskad tjänstgöringsgrad innebär att medarbetaren ska vara beredd att arbeta även utanför den egna arbetsplatsen.
14
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tidsbegränsat anställda bör en ha i beaktande att omfattningen tidsbegränsat anställda varierar
under året, där en ökning sker framförallt vid semesterperioderna.
Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar är en prioriterad fråga inom förvaltningen och i
slutet på februari 2019 tog förvaltningsledningen beslutet att alla nyanställningar som
utannonseras inom förvaltningen ska vara på heltid. Arbetet med att öka tjänstgöringsgraden mot
heltid för övriga anställda pågår kontinuerligt inom ramarna för arbetet heltid som norm. Att vara
en attraktiv arbetsgivare är en nyckel i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete där
möjligheten till heltidsanställning, om så önskas, är en viktig faktor i detta arbete.
3.1.4 Chefsfördelning och chefstäthet
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Jämfört med 2018 har en mindre förändring i könsfördelningen bland chefer skett.
 Andelen chefer som är kvinnor är något större än andelen medarbetare som är kvinnor, medan
motsvarande siffror för män visar på en motsatt fördelning.
 Chefstätheten har mellan 2018 och 2019 ökat något för män och sjunkit något för kvinnor.
 Män som är chefer har generellt fler medarbetare än kvinnor som är chefer.

I december 2019 fanns det totalt 159 chefer i FSF, varav 122 kvinnor och 37 män. Jämfört med
december 2018 har det skett en utökning med 19 chefer, 13 kvinnor och 6 män. Anledningen till
utökningen av chefer handlar främst om nya verksamheter och enheter i förvaltningen samt om
volymökningen bland antalet anställda och andra förändringar i organisationen. En annan
anledning handlar också om arbetet för att minska antalet medarbetare per chef, där det inte
handlat om en volymökning, utan om att vissa chefer haft väldigt många medarbetare (se rubrik
Chefstäthet nedan). Antal medarbetare (exklusive chefer) har ökat med 109 personer jämfört med
2018, varav 41 kvinnor och 68 män, se avsnitt 3.1.2 Anställnings- och avlöningsform.

Diagram 7. Andel chefer och medarbetare per kön, december 2019 – FSF (framtaget feb 2020).
Siffrorna avser den totala fördelningen per kön för chefer respektive medarbetare. En unik person räknas endast en gång, dvs. en chef räknas inte även
som medarbetare.

Andelen chefer som är kvinnor har minskat med en procentenhet jämfört med 2018, och andelen
män har därmed ökat med en. Andelen medarbetare som är kvinnor har minskat med två
procentenheter och andelen män ökat med motsvarande. Andelen chefer i FSF som är kvinnor är
något större än andelen medarbetare som är kvinnor, medan det är tvärtom i förhållandet chefer
och medarbetare bland män.
Chefsfördelning inom Malmö stads förvaltningar
Högst andel chefer som är kvinnor under december 2019 liksom 2018 fanns det inom
förskoleförvaltningen. Därefter är det, liksom föregående år, de tre socialförvaltningarna HVOF,
14

FSF och ASF som har högst andel chefer som är kvinnor. Sett till de tre socialförvaltningarna har
ingen av dessa legat inom jämställdhetsspannet (60/40) varken 2018 eller 2019. En mindre
förflyttning i könsfördelningen har skett inom samtliga socialförvaltningar mellan 2018 och 2019.
Chefsfördelning per kön inom Malmö stads förvaltningar
Malmö stad
Förvaltningar
Stadsrevisionen

År 2018

År 2019

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Andel

Andel

Andel

Andel

50%

50%

50%

50%

Stadsbyggnadskontoret

58%

42%

56%

44%

Serviceförvaltningen

43%

57%

44%

56%

Gatukontoret *

61%

39%

64%

36%

Fritidsförvaltningen

29%

71%

40%

60%

Miljöförvaltningen

63%

37%

58%

42%

Stadskontoret

50%

50%

56%

44%

Kulturförvaltningen

48%

52%

58%

42%

Gymnasie och vuxenutbildn

59%

41%

58%

42%

Grundskoleförvaltningen

75%

25%

70%

30%

Förskoleförvaltningen

92%

8%

92%

8%

Hälsa vård och omsorgsförv

84%

16%

82%

18%

Arbmarknad och socialförv

78%

22%

77%

23%

Funktionsstödsförvaltningen

78%

22%

77%

23%

Fastighetskontoret *

Orange färg indikerar den grupp som är i majoritet och ligger utanför
jämställdhetsspannet (60-40). *Fastighets- och gatukontoret slogs samman 2018 och
redovisas 2018 under Gatukontoret.

Tabell 3. Chefsfördelning per kön inom Malmö stads förvaltningar, december 2018 och 2019
Sortering efter förvaltningsnummer (framtaget feb 2019 och feb 2020).

Vid en jämförelse av chefsfördelningen per kön och andelen anställda per kön i alla Malmö stads
förvaltningar (tabell 2, sida 8) är det av intresse att titta på om andelen chefer av respektive kön
ligger i linje med andelen anställda per kön. Finns en likhet mellan dessa tyder det på en jämvikt
mellan de två. Finns det inte en likhet indikerar det att det kan finnas faktorer som gör det lättare
för medarbetare av ena könet att göra karriär, få utvecklingsmöjligheter eller få tillgång till
befattning av ledande karaktär. Detta i sin tur kan innebära att organisationen präglas av
ojämställda strukturer som kan få konsekvenser för individers och gruppers löner, pension, hälsa
och livsvillkor i stort17. Vid en jämförelse med 2018 års siffror har skillnaderna i förhållandet
mellan chefsfördelning per kön och andelen anställda per kön i förvaltningarna minskat, vilket är
ett tecken på en mer jämställd organisation sett ur ett anställningsperspektiv.
Chefstäthet
Chefstäthet är ett mått på hur antalet medarbetare per chef fördelar sig. Statistiken nedan
redovisar chefstätheten för fem olika medarbetarintervaller, det vill säga hur många chefer (i antal
och %) som har ett visst antal medarbetare. Intervallerna utgår från hur Malmö stads statistik är
strukturerad. Enligt centralt framtagna riktlinjer för Malmö stad bör antalet medarbetare per chef
inte överstiga 25. Dock kan olika nämnder ha beslutat om annorlunda riktlinjer, exempelvis
arbetsmarknads- och socialnämnden som beslutat att antalet medarbetare för myndighet inte ska
överstiga 15 medarbetare. Myndigheten i FSF följer förvaltningens riktlinjer, såsom
förvaltningens hälsostrategi med tillhörande handlingsplan för minskad sjukfrånvaro18 där en av
insatserna är att verksamheterna ska arbeta mot målet att ingen chef ska ha fler än 25

17
18

Regnö, Klara (2013) Det osynliggjorda ledarskapet
FSN-2020-191, Hälsostrategi för funktionsstödsförvaltningen – handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 2020–2022
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direktrapporterande medarbetare. Under perioden 2020–2022 ska förvaltningen identifiera de
chefer som har fler än 25 medarbetare.

Chefstäthet i antal utifrån könsfördelning, FSF december 2019
Kvinnor
1-10 MB
25
11-25 MB
70
26-30 MB
24
31-40 MB
2
41- MB
1
Total
122

Män
7
19
7
3
1
37

Diagram 8 och tabell 4. Chefstäthet* i andelar samt antal utifrån könsfördelning av chefer, december 2019 – FSF
*Chefstäthet avser antal medarbetare per chef (framtaget feb 2020).

Enligt Malmö stads personalredovisning 2019 var den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad
18,4 medarbetare per chef, en minskning från 2018 då det var 19,2. För FSF är det genomsnittliga
antalet medarbetare per chef oförändrat i förhållande till 2018 och är fortfarande 18. För kvinnor
som är chefer inom FSF var utfallet i december 2019 i genomsnitt 17 medarbetare medan det för
män var 19. Detta innebär att det genomsnittliga antalet medarbetare har ökat med tre
medarbetare för chefer som är män och minskat med en medarbetare för kvinnor som är chefer
jämfört med 2018.
En analys av chefstätheten i den årliga uppföljningen av arbetsmiljön för 201919 anger att antalet
chefer per medarbetare varierar mycket i olika verksamheter. Analysen anger att tre fjärdedelar av
förvaltningens chefer i första linjen har högst 25 medarbetare. Andelen chefer som har 26–30
medarbetare ökade mellan 2018 och 2019, från 14% till 20% för chefer som är kvinnor och från
10% till 19% för chefer som är män. Antalet chefer som har 31–40 medarbetare har däremot
minskat mellan 2018 och 2019, främst avseende kvinnor som är chefer som minskat från 10 till 2.
Dock har könsfördelningen förändrats, där nu andelen män som är chefer med 31–40
medarbetare procentuellt sett har ökat. Det är dock viktigt att påpeka i sammanhanget att antalet
chefer inom denna kategori är få. Det finns fortfarande enstaka chefer som har fler än 41
medarbetare, men även här har antalet minskat. I verksamheterna ledsagning och avlösning har
cheferna många medarbetare till följd av att det där är färre månadsavlönade medarbetare och fler
timavlönade. Dessa verksamheter kan statistiskt bidra till att dra upp genomsnittet för chefstäthet
trots att cheferna i dessa verksamheter ändå har ett stort ansvarsområde. Inom stabsavdelningarna (HR, ekonomi, kommunikation och strategiska) är andelen medarbetare per chef
lägre än för flertalet av verksamheterna.
Att chefer har möjlighet till ett nära ledarskap med ett hanterbart antal medarbetare spelar stor
roll för många aspekter. Organisationer med låg sjukfrånvaro kännetecknas bland annat av ett
närvarande, tillitsfullt och engagerande ledarskap som präglas av respekt för medarbetarens
19

FSN-2019-2609, Uppföljning av arbetsmiljö 2019.
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kompetens och perspektiv samt förmåga att forma en god och hållbar arbetsmiljö20. Ett nära
ledarskap är därför en viktig del i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete, likaså i arbetet
med att förebygga och minska kränkningar och trakasserier vilket bidrar till en god arbetsmiljö.
Det är därför viktigt att chefer i verksamheterna får rätt förutsättningar att utöva ett sådant
ledarskap och kunna ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i dess helhet. Inom FSF
utgörs några av dessa förutsättningar genom administrativt stöd med olika omfattning och
tillgänglighet.
3.1.5 Sjukfrånvaro
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Sjukfrånvaron inom FSF är totalt sett oförändrad mellan 2018 och 2019, dock har den långa
sjukfrånvaron ökat marginellt.
 Inom förvaltningen har kvinnor en högre sjukfrånvaro än män, både totalt och nedbrutet på
förvaltningens stora yrkesgrupper.
 Den stora skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro återfinns efter sjukdag 90.
 Högst sjukfrånvaro finns inom yrkeskategorierna stödassistent följt av aktivitetsledare,
stödpedagog och undersköterska.
 Sektionschefernas sjukfrånvaro har minskat avsevärt från föregående år.
 De som arbetar natt har i samtliga yrken lägre frånvaro än de som arbetar på schema/dagtid.

I förvaltningens sjukfrånvaroanalys för 201921 redovisas en fördjupad analys över bland annat
sjukfrånvaro inom olika yrkes- och åldersgrupper samt kön. I detta avsnitt presenteras därför
endast sjukfrånvaron på förvaltningsnivå fördelat på andel och antal sjukdagar totalt och per kön
samt korta nedslag i sjukfrånvaro kopplat till yrkes- och åldersgrupper.
Funktionsstödsförvaltningens verksamheter har, i likhet med andra förvaltningar i staden med
liknande yrkeskategorier, en hög sjukfrånvaro i förhållande till traditionellt manligt dominerade
arbetsplatser såsom de tekniska förvaltningarna (gatu- och fastighets-, miljö- och
serviceförvaltningen), ett faktum som har uppmärksammats i flera kommuner under de senaste
åren av bland annat Arbetsmiljöverket22. I Malmö stads hållbarhetsrapport för 2019 framgår att
sjukfrånvaron inom organisationen som helhet ökade under åren 2011–2016, men att den sedan
2017 minskat bland kvinnor. Under 2018 uppgick kvinnors sjukfrånvaro till 7 procent medan
mäns sjukfrånvaro låg på 4 procent. Det syns en ökad sjukfrånvaro för bägge könen inom yrken
som förskollärare, vårdbiträden, sjuksköterskor och elevassistenter. Psykiatriska diagnoser stod
för cirka hälften av alla sjukfall i Malmö stad 201823. Förvaltningens målsättning är att minska
sjukfrånvaron och skapa ett hållbart arbetsliv för alla oavsett kön. Fortfarande under 2019 har
förvaltningen en dryg procentenhets högre sjukfrånvaro än genomsnittet för staden, vilket
indikerar att fortsatta insatser behövs såväl i rehabiliterande som i förebyggande och främjande
avseende.
Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ligger på 7,5% av totalt arbetad tid, vilket är drygt en
procentenhet högre än Malmö stad. Detta är oförändrat jämfört med 2018. Även den totala
sjukfrånvaron för kvinnor och män ligger på samma nivå som föregående år, med 8,11% bland
kvinnor och 5,78% bland män. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män både totalt och
nedbrutet på förvaltningens stora yrkesgrupper.

SKR (2016) Avsiktsförklaring – Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting.
FSN-2020-203, Sjukfrånvaroanalys 2019
22 Arbetsmiljöverket 2015:5, Inspektioner av kvinno- och mansdominerad verksamhet i sex kommunen; 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö; 2017 Hur kan
arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?
23 Malmö stad (2020), Hållbarhetsrapport 2019
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Diagram 9. Fördelning av andel sjukdagar per kön, helår 2019 – FSF (framtaget feb 2020).

Korttidsfrånvaron i förvaltningen, 1–14 dagar, var 2,42%, med marginella skillnader mellan
kvinnor och män. Den medellånga sjukfrånvaron, 15–90 dagar, var 1,77%. I detta intervall hade
kvinnor en knapp procentenhet högre sjukfrånvaro än män. Den långa frånvaron, mer än 90
dagar var 3,28%. Kvinnor har 1,2 procentenheter större sjukfrånvaro än män i detta intervall.
Den korta och medellånga sjukfrånvaron har minskat något både för kvinnor och män jämfört
med 2018, medan den långa sjukfrånvaron har ökat något för kvinnor och män.
Förvaltningens korttidsfrånvaro ligger på samma nivå som Malmö stad som helhet. Även om
förvaltningen ligger något högre än Malmö stad i frånvaro överstigande 14 dagar så är det
framför allt den långa frånvaron, över 90 dagar, som medför att förvaltningens sjukfrånvaro är
högre än Malmö stads genomsnitt. Det gäller för såväl kvinnor som män. Den stora skillnaden
mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro återfinns efter sjukdag 90. Det är, liksom i Malmö stad,
psykisk ohälsa som dominerar som sjukskrivningsorsak, och dessa sjukskrivningar tenderar att bli
mer eller mindre långa och kräver omfattande insatser från såväl arbetsgivare som individ för att
återfå arbetsförmågan. Detta är även något som speglar hur det ser ut i Malmö generellt. Bland
Malmös långtidssjukskrivna, oavsett arbetsgivare, har andelen långtidssjukskrivna med psykiska
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar ökat från 40 procent till 53 procent mellan
2010 och 2018. Det innebär en ökning med 33 procent. 2018 var andelen långtidssjukskrivna av
ovan anledningar 47 procent bland män och 57 procent bland kvinnor. En liknande trend ses
nationellt24.
Nedbrutet på kön och ålderskategorier utmärker sig gruppen kvinnor i åldersintervall 50–69 år,
och framförallt inom åldersintervallet 50–59 där kvinnor har en avsevärt högre sjukfrånvaro än
män (3,3% mot 2%). Detta motsvarar samma förhållande som föregående år.
De yrkesgrupper där sjukfrånvaron är högst är stödassistent följt av aktivitetsledare, stödpedagog
och undersköterska. Sektionschefernas sjukfrånvaro har minskat avsevärt i förhållande till
föregående år, från 8,51% 2018 till 2,85% 2019. De som arbetar natt har i samtliga yrken lägre
frånvaro än de som arbetar på schema/dagtid. En orsak till detta kan vara att de vanligen jobbar
deltid med långa arbetspass och därför inte har lika många arbetspass i sitt schema som de som
arbetar dag. Detta medför att till exempel infektionssjukdomar inte kräver lika många
frånvarodagar.
Det är flera faktorer som krävs för att lyckas med uppdraget att nå minskad sjukfrånvaro.
Förvaltningens chefer behöver ha förutsättningar för sitt eget uppdrag såväl som att arbeta med
ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete och med rehabilitering av medarbetare som
24

Malmö stad (2020), Hållbarhetsrapport 2019
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av olika orsaker har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom och/eller ohälsa.
Detta kräver befogenheter och resurser, kunskap, kompetens och möjligheter. Med
förutsättningar menas i detta sammanhang resurser (tid för medarbetare och chefer, rätt
bemanning och kompetens i verksamheten, ett rimligt uppdrag samt utrymme i budget för såväl
förebyggande som främjande insatser), samt stöd från HR-konsulter och chefer i ett förvaltningsgemensamt arbete grundat i Malmö stads rehabiliteringsprocess. När en medarbetare väl är
sjukskriven, är samarbetet mellan medarbetare, chef och eventuell facklig företrädare på ett tidigt
stadium en förutsättning för att nå en lyckosam rehabilitering. Medarbetaren behöver själv vara
aktiv i sin egen rehabilitering, följa medicinska och arbetslivsinriktade planer och ibland själv
aktivt söka sig vidare i arbetslivet om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt.
3.1.6 HME – Hållbart medarbetarengagemang
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Förvaltningens totala HME-index har ökat något jämfört med 2018.
 Alla HME-index är något högre för kvinnor än män. Kvinnor och män än har högre HME än
medarbetare med annan könsidentitet.
 Samtliga index för medarbetare med annan könsidentitet faller under gränsen för höga resultat.
 Av de tre HME-indexen motivation, ledarskap och styrning har motivation varit det lägsta av
de tre indexen tre år i rad, även om en mindre höjning skett mellan 2018 och 2019.

Under hösten 2019 genomförde Malmö stad sin årliga kommungemensamma medarbetarenkät
HME. Enkäten bestod av tolv frågor, varav nio frågor inom tre delindex - styrning, ledarskap,
motivation - och tre frågor avseende APT, lönesamtal och medarbetarsamtal. Därtill inkluderade
FSF fyra förvaltningsspecifika frågor avseende diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier
och möjligheten att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. De som bjöds in att svara på
enkäten var de månadsanställda medarbetare som haft en aktiv anställning i minst sex veckor
innan enkätperiodens början25. Förvaltningens svarsfrekvens 2019 var 76%, vilket är en ökning
med en procentenhet från 2018.
För medarbetarenkäten likt alla andra enkäter i Malmö stad finns det ett krav på att dessa ska
omfatta könsalternativet annat. Annat är det begrepp som används inom Malmö stads enkäter, i
FSF används främst annan könsidentitet. I diagram och tabeller nedan som är baserade på resultaten
i medarbetarenkäten anges annat, i löptext skrivs annan könsidentitet. Av de svarande 2019
utgjorde de som identifierade sig som kvinna 74,4%, som man 23,7% och med annan könsidentitet 1,9%. Det innebär en marginell ökning inom respektive könsalternativ, förutom för
män. Att medarbetare har angett sin faktiska könsidentifikation i medarbetarenkäten är däremot
inte en självklarhet. Statistik visar att 78 % av transpersoner i Sverige uttrycker att de inte kan leva
enligt sin könsidentitet av rädsla för diskriminering och 81 % på grund av generella reaktioner
från samhället26. Baserat på detta kan det vara rimligt att anta att det finns ytterligare medarbetare
som identifierar sig med annan könsidentitet men som inte angett detta i enkäten. Inför 2019 års
enkät gjordes en satsning på att informera om anonymitetsgränser och integritetshantering av
resultaten, vilket kan ha bidragit till en liten ökning i antalet medarbetare som angav
könsalternativet annan könsidentitet (annat) jämfört med 2018.
Förvaltningens totala HME-index27 uppmättes till 78,2, vilket är en positiv förflyttning med 0,7
enheter jämfört med 2018. Liksom 2018 hade samtliga delindex höga resultat (som högt räknas
Detta är samma kriterier som funktionsstödsförvaltningen har haft sedan förvaltningen startades 1 maj 2017. Urvalet för att delta i Malmö stads
medarbetarenkät ändrades mellan 2016 och 2017 till att 2017 inkludera alla anställda månadsavlönade medarbetare vid enkätperioden. FSF beslutade dock
sedan starten att införa kriteriet att månadsanställda medarbetare ska ha haft en aktiv anställning i minst 6 veckor innan enkätperiodens början.
26 Transgender Europe (2017) Overdiagnosed but underserved samt RFSL (2018) Årsrapport 2017.
27 HME-index står för hållbart medarbetarengagemang och är ett koncept framtaget av SKR. Medarbetarengagemang anses vara en av de viktigaste
förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i personaltäta organisationer som en kommun. HME mäter både medarbetarnas
motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen, och chefernas förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang.
25
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allt över 75). Index motivation var totalt 77,0, ledarskap 79,1 och styrning 78,7. Jämfört med
föregående år innebär det en höjning av motivation- och ledarskapsindexen och ingen förändring
i styrningsindexet. Här kan en viss förändring ses av förhållandena mellan indexen från 2018 då
årets enkät visar att ledarskap nu har ett högre index än styrning. Det totala HME-indexet för
FSF 2019 var snarlikt med Malmö stads på 78,5.

Diagram 10. HME (index och totalt) samt antal svar utifrån könsalternativ28, medarbetarenkät 2019 – FSF (framtaget
utifrån medarbetarenkäten 2019).

Resultaten från medarbetarenkäten 2019 visar att alla delindex är något högre för kvinnor än
män. Kvinnor och män än har högre HME än medarbetare med annan könsidentitet. Medan
HME inom alla delindex räknas som höga resultat då de är över 75, faller samtliga delindex för
medarbetare med annan könsidentitet under gränsen för höga resultat. För kvinnor och män ses
en positiv förflyttning mellan åren, totalt såväl som i de flesta index. För personer med annan
könsidentitet ses en större negativ förflyttning med 7,3 på totalen jämfört med 2018. Det
sjunkande resultatet är genomgående för samtliga index. Personer som angett annan könsidentitet
har lägre HME, både totalt och i delindexen, än medarbetare som angett kvinna eller man.
Motivation har varit det lägsta av de tre indexen tre år i rad för förvaltningen29. För 2019 gäller
detta för samtliga könsalternativ. Detta uppmärksammades 2018 av förvaltningsledningen och
nämnden, som i nämndsbudget 2019 beslutade om en indikator gällande index motivation. I
nämndsbudget 2020 har nämnden beslutat om fyra indikatorer för mandatperioden inom målområde En god organisation som följer personalomsättningen inom yrkeskategorierna stödassistent,
aktivitetsledare, stödpedagog och biståndshandläggare med en kvalitativ analys kopplad till index
motivation. Konsekvenserna av en låg eller sjunkande motivation kan bli synliga genom bland
annat ökad sjukfrånvaro, ökade samarbetssvårigheter i arbetsgrupper eller ökad personalomsättning och allvarliga om det skulle ge genomslag på uppdraget att ha brukaren i fokus.
Störst fokus bör dock läggas på det sjunkande resultatet för personer som identifierar sig med
annan könsidentitet. Det handlar om att säkerställa en arbetsplats och en arbetsmiljö som är trygg
och inkluderande för samtliga medarbetare, oavsett kön och könsidentitet. Detta kräver kunskap
om normer och normkritik, diskrimineringsgrunder, kränkande särbehandling och mer på alla
nivåer i organisationen. Det är av stor vikt med chefer som är trygga i den kunskapen och som
kan arbeta utifrån ett normmedvetet förhållningssätt, för att på så sätt kunna vara ett stöd för sina
medarbetare och kollegor. Att aktivt arbeta med inkludering och jämlikhet bidrar till en trygg och
god arbetsmiljö, inte bara för medarbetare med lägre resultat i HME utan för samtliga
medarbetare i förvaltningen. Normmedvetenhet och ett normkritiskt förhållningssätt gynnar på
så sätt alla.
De förvaltningsspecifika frågorna har av leverantören för enkäten bedömts vara av känslig karaktär utifrån bevarande av den enskilde medarbetarens
integritet. Av denna anledning redovisades svaren utifrån en könsindelning på de förvaltningsspecifika frågorna endast på förvaltningsnivå.
29 I indexet motivation ingår frågeställningarna: mitt arbete känns meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete samt jag ser fram emot att gå till
arbetet.
28

20

3.2 BESTÄMMELSER OCH PRAXIS OM LÖNER OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR
3.2.1 Lönestatistik
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Förvaltningens lönekartläggning för 2019 visar att det råder en löneskillnad mellan könen inom
de flesta yrkeskategorier, men att det för samtliga yrkeskategorier inte föreligger några osakliga
löneskillnader.

Funktionsstödsförvaltningens lönekartläggning för 2019 visar att det råder en löneskillnad mellan
könen inom de flesta yrkeskategorier. Utifrån genomförd lönekartläggning 2019 konstateras att
det inte föreligger några osakliga löneskillnader, det vill säga skillnader som inte har en rationell
förklaring, mellan män och kvinnor i FSF30. Nedan redovisas lönedifferensen utifrån
lönekartläggningen enligt de yrkeskategorier som inkluderas i denna rapport31.
Lönedifferens (i kr) - medellön, kvinnor och män samt antal och medelålder - FSF
Yrkeskategori
2018 2019 Antal kvinnor* Medelålder* Antal män*
Aktivitetsledare
673
492
169
42
61
Behandlingsassistent
557
646
16
44
10
Biståndshandläggare
866
336
36
35
7
Enhetschef
795
443
19
50
7
Jourbiträde
1685 2344
24
45
13
Ledsagare/avlösare
-912
-688
22
41
13
Omsorgspedagog
-734
-432
86
38
39
Personlig assistent
210
170
90
43
21
Sektionschef
444
126
98
44
24
Sjuksköterska
15
37
<3
Stödassistent LSS
217
354
724
46
271
Stödpedagog LSS
298
517
170
41
48
Undersköterska
802
-96
47
50
8
Vårdare
1678 1155
29
47
9
Vårdbiträde
-329
-83
110
32
84
Högre medellön för man har minustecken framför och är markerade i orange.

Medelålder*
38
49
33
49
34
41
40
43
42
<3
44
39
46
41
31

Tabell 5. Lönedifferens** mellan kvinnor och män, lönekartläggningen 2018 och 2019 – FSF
*Antal kvinnor och män samt medelålder är 2019 års siffror.
**Lönedifferens avser skillnader i medellön mellan kvinnor och män (framtaget utifrån lönekartläggningen 2018 och 2019 – statistik för 2018 togs
fram 1 september 2018, och för 2019 den 1 maj 2019).

Skillnader i medellön mellan kvinnor och män inom samma yrkeskategori har analyserats i
lönekartläggningen och de skillnader som föreligger kan bero på kompetens, erfarenhet och
prestation. Även ålder, gruppstorlek och individuell påverkan spelar roll. Medarbetare med
särskilda uppdrag samt medarbetare med historisk lön förekommer i vissa fall.
Även om det inte föreligger osakliga löneskillnader kan det vara av intresse att jämföra lönedifferensernas utveckling år för år. Vid en jämförelse, av yrkeskategorierna i tabellen ovan, går det
att se att lönedifferensen mellan kvinnor och män mellan 2018 och 2019 har minskat i de flesta
yrkeskategorier. Inom fyra kategorier har lönedifferensen ökat mellan åren, dessa är
behandlingsassistent, jourbiträde, stödassistent LSS samt stödpedagog LSS. Behandlingsassistenter är en yrkeskategori med få medarbetare och lönenivån för en eller flera medarbetare
kan därför få stort utslag i statistiken. För jourbiträden kan lönedifferensen bero på åldersskillnader, där skillnaden är elva år mellan kvinnor och män. Inom yrkeskategorin stödassistenter
LSS, som är den största i förvaltningen, har det skett en ökning i personalomsättningen jämfört
Kartläggning och analys har skett med stöd av KOLL-applikationen Lönekartläggning som ger tillgång till relevant statistik och rapporter i form av plotter-,
stapel-, och boxdiagram. Statistiken visar antal i gruppen, medelålder, medellön, medianlön, 10:e percentilen och 90:e percentilen.
31 Arbetsterapeut är inte med i tabellen eftersom det saknas data i lönekartläggningen för att kunna kartlägga löneskillnader för denna kategorin. Saknade data
kan exempelvis innebära att det är för få anställda inom en befattning eller endast ett kön i yrkeskategorin. Inom yrkeskategorin sjuksköterska återfinns endast
kvinnor, för få män, därför ingen lönedifferens för denna yrkeskategori.
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med 2018 vilket kan haft påverkan på den ökade lönedifferensen eftersom omsättningen varit
större bland kvinnor än män. Inom stödpedagoger LSS har antalet ökat med 28 personer jämfört
med 2018, varav 26 kvinnor och 2 män. Ökningen bland kvinnor kan haft påverkan på den ökade
lönedifferensen. Lönedifferensen beror också på skillnader i uppdrag bland medarbetarna i
gruppen. Att följa löneutvecklingen för samtliga yrkeskategorier över åren är av intresse för att
kunna särskilja om lönedifferenser mellan kvinnor och män kvarstår, minskar eller ökar med
tidens gång.
3.3 REKRYTERING OCH BEFORDRAN
3.3.1 Rekrytering utifrån yrkeskategori och kön
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 I dagsläget avslutas inte alla annonser enligt rekryteringsprocessen. Det finns heller ingen
statistik att tillgå avseende icke-annonserade tjänster, spontanansökningar och
sommarrekryteringar inom ramen för Malmö behöver dig.
 Andelen korrekt registrerade anställningar har ökat i förvaltningen och förutsättningarna för
framtida framtagande av korrekt rekryteringsstatistik har förbättrats.
 2019 var andelen medarbetare med utländsk bakgrund i FSF 33,1%, en ökning med 5,5
procentenheter jämfört med 2018. I strävan mot en breddad rekryteringsbas och inkluderande
organisation är det önskvärt att andelen anställda med utländsk bakgrund i FSF i högre
omfattning speglar andelen Malmöbor med utländsk bakgrund (45,9%).

Den rekryteringsstatistik som funnits tillgänglig inom FSF har tidigare byggt på en sammanställning av den information HR-avdelningen får av chef vid avslutandet av en annons i Visma
Recruit32 (sedan 1 februari 2020 har Malmö stad ett nytt rekryteringssystem, ReachMee).
Genom införandet av den nya anställningsprocessen som började gälla den 1 januari 2019, vilken
innebar att alla anställningar registreras av förvaltningens HR-avdelning, har andelen korrekt
registrerade anställningar markant ökat i förvaltningen. Det har även tillfört ett mervärde i form
av likriktat arbetssätt med registreringar av anställningar och spetskompetens inom
anställningsprocessen. Principerna för tillgänglig statistik är dock desamma som tidigare, det vill
säga att för alla de rekryteringar som sker utanför rekryteringssystemet eller som inte avslutas
enligt processen för rekryteringssystem (att chef inte meddelar HR-avdelningen om tillsättning)
finns ingen statistik tillgänglig. Detta innefattar icke-annonserade tjänster (innefattande bl.a.
införhandlingar och tidsbegränsade anställningar under 6 månader), spontanansökningar och
sommarrekryteringar inom ramen för Malmö behöver dig. Det innebär att statistik över rekryteringar
utifrån yrkeskategori och kön inte ger en helt rättvisande bild, och presenteras därför inte i denna
rapport.
Det viktigaste fokuset framöver är att aktiva arbeta med förvaltningens kompetensförsörjning
och att bedriva en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Detta då den stora utmaningen för
förvaltningen och Malmö stad, liksom för andra kommuner, står inför den stora utmaningen att
rekrytera framtida medarbetare i svårrekryterade yrkeskategorier för att klara sin personalförsörjning. Det innebär att arbeta för goda anställningsvillkor, ett nära ledarskap och en bra och
inkluderande arbetsmiljö, vilket i sin tur bidrar till att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare.
Arbetet för en inkluderande organisation
Goda arbetsvillkor är viktigt för att främja att medarbetarna trivs, utvecklas och stannar kvar i
organisationen. I detta är ett normkritiskt förhållningssätt centralt för en god arbetsmiljö och en
arbetsplats där alla känner sig delaktiga. Ett viktigt arbete för att bidra till detta är ESF-projektet
HÅPP (hållbar plattform för kompetensutveckling). Projektet arbetar med att implementera
32

IT-stöd för rekrytering.
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normkritiska perspektiv för att skapa mer inkluderande arbetsplatser där medarbetare ska känna
sig trygga, sedda och hörda oavsett bakgrund. Det handlar främst om att skapa strukturer för
arbetsplatsförlagd kompetensutveckling där basen är normmedvetenhet och inkludering. På så
sätt avser projektet skapa förutsättningar för ett arbetsplatslärande där samtliga medarbetare får
förutsättningar till stöd och lärande utifrån sina behov.
För att möjliggöra detta har projektet tagit fram en utbildning, med stöd av pedagogisk
inspiration, med namnet Medveten Inkludering (MedIn). Utbildningen omfattar tre olika spår,
chefsspåret, processtödjarspåret och medarbetarspåret. De olika spåren ger deltagarna olika djup
kunskap rörande normer och inkludering men grunden är den samma. Deltagandet i de olika
spåren styrs av ansvarsområden och yrkesroller i verksamheterna och förväntas på så vis på olika
sätt bidra till att normkritiska perspektiv genomsyrar allt arbete som görs i verksamheterna.
Projektet kommer även arbeta för att tillsammans med de som gått processtödjarspåret och
chefsspåret skapa former för att bibehålla arbetet med inkludering och normmedvetenhet i
verksamheterna. Planen är att arbetssätten därefter ska integreras i ordinarie verksamhet.
Att tillämpa ett normmedvetet perspektiv på all kompetensutveckling, inklusive
rekryteringsprocessen, bidrar till en kultur som är öppen för olikheter. Därigenom möjliggörs en
organisation riggad för att ta emot morgondagens medarbetare oavsett vem hen är och vilken/t
till exempel etnisk tillhörighet, kön och könsidentitet eller funktionsförmåga hen har. I strategisk
utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad återfinns målet att andelen
medarbetare med utländsk bakgrund33 på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala
befolkningen. 2019 hade 39% av Malmö stads medarbetare utländsk bakgrund i förhållande till
46,7% Malmöbor med utländsk bakgrund, en ökning i organisationen med 2,2 procentenheter
jämfört med 2018.
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund skiljde sig 2019 stort mellan de olika
förvaltningarna, från stadskontoret med 13,1% till HVOF med 51,8%34. 2019 var andelen
medarbetare med utländsk bakgrund i FSF 33,1%, vilket motsvarar 31,3% av anställda kvinnor
och 37,8% av anställda män. I förhållande till 2018 är det en ökning med 5,5 procentenheter.
Utifrån kön har andelen kvinnor med utländsk bakgrund ökat med 5,6 procentenheter och män
med 4,8 procentenheter jämfört med 2018. En viktig aspekt att lyfta i sammanhanget är dock hur
representationen ser ut på olika nivåer i organisationen, i förhållande till exempelvis chefer och
medarbetare.
På ett liknande vis som målsättningen att andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla
Malmöbornas sammansättning, är det aktuellt att ställa frågan om könsfördelningen bland
anställda på något sätt kan gynnas av att närma sig könsfördelningen i staden. 31 december 2019
var befolkningen i Malmö 344 166 personer (170 623 män och 173 543 kvinnor), vilket motsvarar
en könsfördelning på 50,4% kvinnor och 49,6% män35. I december 2019 var könsfördelningen i
Malmö stad 75% kvinnor och 25% män. I FSF var siffrorna 73% respektive 27%. Studier visar
att jämställda organisationer fungerar bättre utifrån bland annat effektivitet, förändringsmöjligheter, kompetens och lärande. Jämställda arbetsplatser har dessutom visat sig leda till en
kreativ miljö, god hälsa och ökad produktivitet36. Arbetet för en jämställd arbetsplats tar en viktig
början i rekryteringen. Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet har ofta olika
erfarenheter och uttryckssätt, och med könsblandade rekryteringsgrupper ökar chansen att alla
sökandes kompetens, erfarenheter, meriter och personliga förutsättningar värderas allsidigt och
på sakliga grunder. Risken minskar att traditionella antaganden om kvinnors och mäns
En person med utländsk bakgrund definieras enligt Statistiska centralbyrån (SCB) som en person som antingen är utrikes född eller är född i Sverige och där
båda föräldrarna är utrikes födda.
34 Statistik från stadskontoret, Andel medarbetare med utländsk bakgrund per 31 december 2019, utskickat 27 januari 2020.
35 SCB (2020) Sveriges 50 största kommuner efter folkmängd
36 Arbetsmiljöverket (2013) Under luppen – genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation
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egenskaper påverkar rekryteringen37. På samma sätt är en bred representation utifrån fler grunder
än bara kön angeläget att inkludera i rekryteringsprocessen.
Jämställd och icke-diskriminerande rekrytering är och behöver vara en viktig del i Malmö stads
och förvaltningens kompetensförsörjningsarbete, likaväl som rekrytering av rätt kompetens. I
detta sammanhang är det intressant att undersöka vad det är som gör att vissa attraheras av och
stannar i organisationen och varför vissa väljer att lämna eller ansöka om andra tjänster.
Exempelvis har förskoleförvaltningen som en del av sin satsning för att attrahera fler män till sina
verksamheter frågat män som lämnat sin anställning på förvaltningen vad förvaltningen skulle
kunna göra för att attrahera och behålla fler män, och då fått svaret att de behöver arbeta med
synen på män och deras roll i verksamheterna.
3.3.2 Personalomsättning
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Personalomsättningen i FSF har ökat med en procentenhet jämfört med 2018.
 Under 2019 har det nyanställts fler medarbetare på förvaltningen än vad det slutat.
 Högst personalomsättning finns inom yrkeskategorierna arbetsterapeuter, sjuksköterskor och
undersköterskor.
 I förvaltningens största yrkeskategori, stödassistenter, har personalomsättningen ökat med 3,1
procentenheter jämfört med 2018.

Beräkningen av personalomsättning38 är antal tillsvidareanställda som har slutat i Malmö stad
under året, oavsett anledning, i relation till medeltal tillsvidareanställda i Malmö stad. Det innebär
att de som har gått i pension är medräknade, men de som har bytt tjänst inom förvaltningen eller
slutat vid en förvaltning och börjat vid en annan förvaltning i Malmö stad, inte är medräknade.
Medelantal anställda är ett genomsnitt av antalet under alla månader under 2019, detta för att
skapa en rättvis beräkning så att det inte blir en månad med många anställda som blir
jämförelsetalet.
Personalomsättning, 2019

Medeltal anställda
Nyanställda
Slutat
%oms

Funktionsstödsförvaltningen
Kvinna
Man
1 667
577
267
95
227
56
13,60%
9,70%

Total
2 244
362
283
12,60%

Malmö stad
Kvinna
17 694
2 172
1 846
10,40%

Man
5 492
815
582
10,60%

Total
23 186
2 987
2 428
10,50%

Tabell 6. Personalomsättning, helår 2019 - FSF (framtaget feb 2020)

Förvaltningens personalomsättning 2019 var 12,6%, en ökning med en procentenhet jämfört
med 2018. Omsättningen bland kvinnor och män var 13,6 respektive 9,7%. Kvinnor i FSF har en
något högre omsättning jämfört med Malmö stad, som 2019 låg på runt 10,5% för både kvinnor
och män. Jämfört med 2018 har personalomsättningen bland kvinnor i förvaltningen ökat med
2,1 procentenheter och minskat med 2,1 procentenheter bland män. Trots att förvaltningens
personalomsättning är något högre än Malmö stads personalomsättning noteras att det under
2019 har varit ett positivt inflöde av personalresurser, det vill säga att det har nyanställts fler
medarbetare på förvaltningen än vad det slutat. Avseende pensionsavgångar beskrivs detta i
ärendet Uppföljning av arbetsmiljö 201939. Pensionsåldern i förvaltningen är i nivå med Malmö stads.
Jämo Ta trappan – elva steg till jämställd rekrytering
Personalomsättning avser alla tillsvidareanställda individer som slutar, är avgångna, utan hänsyn till avgångsorsak eller avgångsväg. Den beräkningsprincip
som gäller är enligt följande (1) Om en tillsvidareanställd slutar för att dagen efter påbörja en ny tjänst som också är en tillsvidareanställning på samma
organisatoriska enhet, då är personen inte avgången någonstans, (2) Om en tillsvidareanställd slutar på en förvaltning för att dagen efter påbörja en ny tjänst
som också är en tillsvidareanställning på en annan förvaltning, då är personen avgången på ena förvaltningen och den tidigare organisatoriska enheten för
anställningen, men inte i kommunen, (3) Om en tillsvidareanställd helt saknar en tillsvidareanställning minst en dag under sökperioden då är personen
avgången inom alla organisatoriska enheter, dvs. avgången ur kommunen, förvaltningen, avdelningen, enheten och arbetsplatsen.
39 FSN-2019-2609, Uppföljning av arbetsmiljö 2019
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Kvinnornas pensionsålder är två år lägre än männens. Någon analys av orsaker till skillnad har
inte genomförts. Vid vilken ålder medarbetare väljer att gå i pension är ett individuellt
ställningstagande som kan vara beroende av till exempel arbetsrelaterade, hälsorelaterade,
ekonomiska och privata överväganden. Förvaltningen arbetar brett med att göra arbetsmiljön
hållbar både för yngre och äldre medarbetare. Varje medarbetare som börjar närma sig
pensionsålder uppmanas att i förväg fundera över hur och när de önskar gå i pension, samtal förs
kring vad som kan göras i bland annat arbetsmiljön för att underlätta möjligheterna till att vilja
och kunna fortsätta arbeta till 67 års ålder.
Personalomsättning per yrkeskategori och kön
Vid en analys av personalomsättning uppdelat på yrkeskategorier är det viktigt att ha i beaktande
att omsättning inom mindre yrkesgrupper procentuellt får ett mycket större genomslag än i större
yrkesgrupper. Det blir därav av vikt att inte enbart titta på omsättningen utan även antalet
anställda inom yrkeskategorin för att få en rättvisande bild av personalomsättningen för
respektive yrkeskategori.

Diagram 11. Andel personalomsättning per yrkeskategori och kön, helår 2019 – FSF (framtaget feb 2020).
Medeltal anställda

Medeltal

Medeltal

%oms

%oms

%oms

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

Aktivitetsledare

193

142

51

9,8%

10,6%

7,8%

Arbetsterapeut

40

39

1

30,0%

28,4%

85,7%

Behandlingsassistent

20

14

7

4,9%

0,0%

14,6%

Biståndshandläggare

47

39

8

12,8%

15,3%

0,0%

Enhetschef

24

18

6

4,1%

0,0%

15,9%

Jourbiträde

32

21

11

15,8%

19,5%

9,0%

Ledsagare/avlösare

24

14

10

4,2%

0,0%

10,5%

Omsorgspedagog

127

88

39

8,6%

12,5%

0,0%

Personlig assistent HÖK

105

85

20

17,2%

18,9%

9,8%

Sektionschef

115

90

25

12,2%

12,2%

12,0%

Sjuksköterska

15

14

0

48,0%

42,3%

0,0%

Stödassistent LSS

688

518

171

12,9%

12,9%

12,9%

Stödassistent natt LSS

221

149

72

8,6%

10,0%

5,6%

Stödpedagog LSS

167

136

31

14,3%

14,7%

12,7%

Stödpedagog natt LSS

27

18

9

10,9%

11,0%

10,7%

Undersköterska

39

32

7

32,9%

31,3%

40,1%

Vårdbiträde dag

63

34

29

6,3%

5,8%

6,9%

Vårdbiträde natt

8

5

3

13,1%

21,7%

0,0%

Yrkeskategori

Tabell 7. Andel och antal personalomsättning per yrkeskategori och kön, helår 2019 – FSF (framtaget feb 2020).

Utifrån ovan siffror sticker några yrkeskategorier ut i personalomsättningen för 2018. Bland dessa
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finns arbetsterapeuter som hade en personalomsättning på 30%, sjuksköterskor 48% och
undersköterskor 32,9%. Den höga personalomsättningen för både sjuksköterskor och
arbetsterapeuter kan förklaras av lågt antal medarbetare som ger stort utslag i statistiken och att
det är yrkesgrupper som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Utifrån exitsamtal som hålls med
arbetsterapeuter och sjuksköterskor som slutat är orsakerna bland annat arbetstider,
arbetsuppgifterna som sådana, möjligheter till vidareutveckling och flytt till annan ort. Det är
också yrkesgrupper som är eftertraktade på arbetsmarknaden, vilket kan påverka möjligheterna
att byta arbetsplats. Undersköterskor ingår inte i grupperna som det hålls exitsamtal med.
När det gäller yrkeskategorin stödassistenter (dag och natt) har personalomsättningen ökat 2019
med 3,1 procentenheter. Den största ökningen har skett bland kvinnor med 3,9 procentenheter
jämfört med 2018, bland män var ökningen 0,8 procentenheter. För yrkeskategorin
stödpedagoger har personalomsättningen minskat med 1,1 procentenheter jämfört med 2018. För
kvinnor motsvarar det en ökning med en procentenhet jämfört med 2018, och för män en
minskning med 8,5 procentenheter. Tillsammans med aktivitetsledare utgör stödassistent och
stödpedagog förvaltningens största yrkeskategorier.
Avseende intern rörlighet finns det ännu inte en gemensam definition på hur det ska beräknas i
Malmö stad. Det går därmed inte att ta fram statistik över detta från Koll, då beräkningarna inte
är standardiserade. Det går dock att göra vissa manuella beräkningar som kan ge en bild av den
interna rörligheten i FSF. Vid ett urval av yrkeskategorier går det bland annat att se att
aktivitetsledare och personlig assistent HÖK har en något högre intern rörlighet jämfört med
andra yrkeskategorier. Även stödpedagog LSS, biståndshandläggare och arbetsterapeut rör sig
internt.
Förvaltningen, liksom övriga förvaltningar i Malmö stad, och övriga kommuner eller landsting
står inför utmaningar när det gäller att rekrytera framtida medarbetare för att klara sin
personalförsörjning40. Genom att erbjuda goda anställningsvillkor, ett nära ledarskap och bra
arbetsmiljö arbetar förvaltningen aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med målsättning att
minska personalomsättningen41. En viktig del i att möta framtidens rekryteringsutmaningar är att
säkerställa att personalomsättningen inte är för hög, då det då uppstår ett ytterligare ökat behov
av personalresurser. Utifrån befintlig nivå för personalomsättning inom förvaltningen är det av
vikt att motivera och behålla anställd personal och att höja deras kompetens. Arbetet med
kunskapsbaserade metoder och arbetssätt såsom pedagogisk struktur, normmedvetenhet,
teambaserat arbetssätt och återhämtningsinriktat arbetssätt förväntas bidra till en
professionalisering av de aktuella yrkesrollerna men även en minskad personalomsättning och
ökad kontinuitet i verksamheterna. Vidare visar genomförd medarbetarenkät, dialog med HRstrategiska avdelningen och ledare samt utförda jämställdhetsanalyser inom förvaltningen att
individanpassade kompetensutvecklingsinsatser skulle stärka anställdas ställning, minska
personalomsättningen och förbättra arbetsmiljön inom förvaltningen.
3.4 UTBILDNING OCH ÖVRIG KOMPETENSUTVECKLING
En fråga som kom upp vid arbetet med 2018 års rapport gällde möjligheten att lyfta
utbildningsinsatser som sker inom FSF, var dessa genomförs och vilka verksamheter som deltar.
FSF anordnar årligen en mängd olika utbildningar, vissa kontinuerligt och andra mer riktat för en
viss period. På förvaltningsrådet den 13 februari 2020 presenterades sammanställningen
”Kompetensutvecklingsinsatser i funktionsstödsförvaltningen 2019”. Sammanställningen är inte
könsuppdelad, utan redovisas på enhetsnivå. I sammanhanget kompetensutveckling sker
samtidigt en utveckling och dialog avseende relevansen att ange kön vid deltagande i
40
41

SKR (2018) Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden - rekryteringsrapport 2018.
FSN-2019-2609, Uppföljning av arbetsmiljö 2019
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utbildningsinsatser. Att behöva ange kön i anmälningsformulär till utbildningar riskerar att
diskriminera eller bidra till att deltagare inte anmäler sig utifrån önskemål om att kunna skydda sin
integritet. Ur ett inkluderingsperspektiv är det därför viktigt att fundera över behovet att följa
statistik över utbildningar utifrån kön och könsidentitet. I de fall det inte finns krav på
könsuppdelad statistik eller att statistiken ska användas till något specifikt, är därför
rekommendationen att inte ha obligatoriska frågor om kön i anmälningsformulär till
förvaltningens utbildningar.
Avseende kompetensutveckling generellt är en stor utmaning i förvaltningen att det inte finns en
gemensam struktur för introduktion och kompetensutveckling för medarbetarna. För att möta
utmaningen samarbetar samtliga stabsavdelningar kring åtagandet att FSF senast 2022 ska ha
tillgängliga och tydliga introduktions- och kompetensutvecklingsprogram som är anpassade för
samtliga yrkesroller. Detta arbete ska genomföras inom ramen för Funktionsstödsakademin
(förvaltningens utbildningsorganisation), och där programmen ska vara tillgängliga digitalt senast
2022. De ska innehålla introduktionsutbildningar och andra kompetensutvecklingsinsatser
kombinerat med en tidsram för när medarbetaren ska genomföra utbildningarna/insatserna.
Kompetensutvecklingsinsatserna i programmen kommer att erbjudas på olika sätt för att
möjliggöra lärande för medarbetare med olika inlärningsbehov. Arbetet innebär att nya sätt att
genomföra utbildningar kommer införas för att öka möjligheterna till lärande, vilket ska bidra till
att arbetssätt utvecklas och medföra ett bättre stöd för brukarna. De nya sätten testas bland annat
inom projektet HÅPP. Genom att erbjuda tydliga introduktions- och kompetensutvecklingsprogram förväntas arbetet även bidra till en förbättrad rekrytering genom att förvaltningen
kommer att kunna attrahera ytterligare arbetssökande. Under 2020 ska strukturen för
introduktionsprogrammen vara klar och innehåll för minst fem yrkesroller ska vara samlat i
programmen.
3.5 MÖJLIGHETER ATT FÖRENA FÖRVÄRVSARBETE MED FÖRÄLDRASKAP
3.5.1 Föräldraledighet och tillfällig föräldrapenning/vård av barn (VAB)
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Det totala uttaget av föräldraledighet i FSF har minskat något jämfört med 2018.
 Upp till 39 år är det betydligt större andel kvinnor än män som tar ut föräldraledighet, därefter
jämnas skillnaderna ut något.
 Det totala uttaget av tillfällig föräldrapenning i FSF var i stort är oförändrat jämfört med 2018.
 I ålderskategorierna 20–49 år har kvinnor stått för det största uttaget inom FSF.
 Inom FSF såväl som Malmö stad är det största uttaget av tillfällig föräldrapenning på 2–7
dagar och därefter sjunker antalet successivt fram till 90 dagar.

Möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap lyfts särskilt fram i diskrimineringslagen
genom att det utgör ett av de fem områdena för aktiva åtgärder. Detta då föräldraskap i sig självt
inte omfattas av diskrimineringslagstiftningen utan av föräldraledighetslagen. Statistiken som
finns tillgänglig avser ett totalt sammantaget uttag av föräldraledighet (procent av totalt arbetad
tid) och är inte uppdelad på uttag av föräldraledighet på heltid och föräldraledighet på deltid
(partiell föräldraledighet).
Det totala uttaget av föräldraledighet i FSF var 3,6% under 2019. Det motsvarar en minskning
med 0,8 procentenheter jämfört med 2018. Liksom föregående år ligger FSF under Malmö stads
uttag av föräldraledighet, som 2019 var 4,7%, denna skillnad har även ökat mellan 2018 och 2019.
I FSF har kvinnors uttag av föräldraledighet minskat från 5,1% 2018 till 4,0% 2019. Mäns uttag
har ökat marginellt, från 2,4% till 2,6%. Jämfört med Malmö stad tar kvinnor i FSF ut en lägre
andel föräldraledighet, medan män i FSF tar ut en marginellt större andel. Den största skillnaden i
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uttag av föräldraledighet finns mellan könen snarare än mellan organisatoriska verksamheter.

Diagram 12. Andel föräldralediga* per åldersgrupp och kön, helår 2019 – FSF (framtaget feb 2020).
*Föräldralediga avser unika personer som är föräldralediga från en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning och är månadsavlönade.

Utifrån hur föräldraledighet fördelar sig i åldersgrupperna mellan könen är det stora skillnader. I
den yngsta kategorin, 20–29 år är det nästan bara kvinnor som är föräldralediga. Dock har
kvinnors uttag minskat med 1,3 procentenheter jämfört med 2018 och mäns uttag ökat med 0,5
procentenheter. Även i kategorin 30–39 år är det betydligt fler kvinnor än män som är
föräldralediga. En större ökning på 2,6 procentenheter kan ses i mäns uttag jämfört med 2018.
Samtidigt har kvinnors uttag minskat med 2,2 procentenheter. I kategorin 40–49 år är det
jämnare mellan könen men under 2019 stod kvinnor för ett marginellt större uttag än män.
Uttaget bland både kvinnor och män har minskat i denna ålderskategori jämfört med 2018. I
kategorin 50–59 år är det en större andel män än kvinnor som är föräldralediga, vilket ligger i linje
med statistiken för 2018 för denna kategori.
Jämfört med Malmö stad har kvinnor i samtliga ålderskategorier i FSF ett lägre uttag. Män i FSF
har ett större uttag än Malmö stad i kategorierna 20–29, 30–39 samt 50–59 år. I kategorin 40–49
har män i Malmö stad ett större uttag av föräldraledighet. Bara en fjärdedel av Malmöbornas
totala föräldrapenningdagar tas ut av män. Detta är något lägre än motsvarande siffror för
Göteborg och Stockholm och även under riksgenomsnittet. De skilda mönstren för kvinnors och
mäns fördelning av föräldrapenning och arbete har stora effekter på kvinnors och mäns
ekonomi42. Som anledning till det ojämställda uttaget av föräldrapenning anges ofta normer om
kvinnors och mäns föräldraskap, men undersökningar från Försäkringskassan och oberoende
forskning visar också på ett samband mellan ekonomi, utbildning och om respektive förälder
arbetar i privat verksamhet eller offentlig sektor. Det mest framträdande är att föräldrar med hög
utbildning och hög inkomst delar mest lika. Utifrån ett strukturellt perspektiv har de skilda
mönstren för kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning och arbete stora ekonomiska effekter.
Den som väljer att ta större delar av föräldraledigheten väljer även ofta att arbeta deltid längre
fram. Detta kan ha påverkan på löne-, inkomst- och karriärutveckling vilket får konsekvenser vid
exempelvis pensionering eller separation43.
Inom FSF precis som i Malmö stad står kvinnor procentuellt sett för ett större uttag än män.
Detta ligger i linje med statistik från Försäkringskassan44 som visar att kvinnor står för den allra

42
43
44

Malmö stad (2020), Hållbarhetsrapport 2019
Malmö stad (2020), Hållbarhetsrapport 2019
Försäkringskassan (2020), Det som är bra delar man lika på, webb.
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största delen av föräldrapenninguttaget45. Utvecklingen går mot ett mer jämställt uttag, men det
går långsamt. 2005 tog kvinnor ut 84% av de utbetalda föräldrapenningdagarna och män 16%.
2016 var dessa siffror 75% kvinnor och 25% män. 2019 stod kvinnor för 70% av de utbetalda
dagarna och män för 30%. Syftet med föräldraförsäkringen är att både kvinnor och män ska
kunna kombinera arbete och studier med familjeliv. Försäkringskassan beskriver att ända sedan
starten 1974 har kvinnor tagit ut den största delen av föräldrapenningen, och ett politiskt mål har
länge varit att föräldrar ska dela mer jämställt på uttaget. För att öka mäns uttag har reserverade
dagar införts. I januari 2016 infördes den tredje reserverade månaden inom föräldraförsäkringen.
De reserverade månaderna har haft stor betydelse för utvecklingen mot ett mer jämställt uttag.
Mäns uttag av föräldrapenning har ökat varje gång en reserverad månad har införts. Vid
införandet av den första och tredje reserverade månaden minskade även kvinnors uttag46.
Försäkringskassans analys av effekterna av den tredje reserverade månaden visar dock att den
ökade uttaget framför allt bland män med medelhög utbildning och det behövs ytterligare
förändringar för att nå ett mer jämställt uttag för alla grupper47.
Tillfällig föräldrapenning/vård av barn (VAB)
Det totala uttaget av tillfällig föräldrapenning i FSF under 2019 var 0,53%, vilket i stort är
oförändrat jämfört med 2018. Siffran motsvarar procent av totalt arbetad tid. Liksom föregående
år ligger FSF under Malmö stads uttag av tillfällig föräldrapenning, som 2019 var 0,66%. I FSF är
både kvinnors och mäns uttag i stort oförändrat jämfört med 2018. Kvinnors uttag 2019 var
0,56% och mäns 0,44%. Jämfört med Malmö stad tar både kvinnor och män i FSF ut en lägre
andel tillfällig föräldrapenning.

Diagram 13. Andel* tillfällig föräldrapenning per åldersgrupp och kön, helår 2019 – FSF
Siffrorna avser en fördelning av totalt uttag av dagar med tillfällig föräldrapenning för unika personer som har en tillsvidare- eller tidsbegränsad
anställning och är månadsavlönade (framtaget feb 2020).
*Andel avser hur stor del av antalet anställda inom åldersspannet som tagit tillfällig föräldrapenning under året.

Utifrån hur tillfällig föräldrapenning fördelar sig i ålderskategorierna mellan könen är skillnaderna
inte lika stora som för uttag av föräldraledighet inom FSF. I kategorierna 20–29 år, 30–39 och
40–49 år står kvinnor för ett större uttag av tillfällig föräldrapenning, i likhet med 2018. I
kategorin 50–59 år har det skett en förändring 2019 jämfört med 2018. 2018 stod män i denna
ålderskategori för ett marginellt större uttag än kvinnor medan det 2019 är likvärdigt. Den största
skillnaden i könsfördelningen ses i ålderskategori 30–39 år, där kvinnors uttag är 0,3
procentenheter högre än mäns. Det är även i denna ålderskategori som den största skillnaden ses
i uttag av föräldraledighet. Dessa siffror visar på att det under 2019 sammantaget i
Föräldraledighet avser ledighet från arbete medan föräldrapenning avser ersättning från Försäkringskassan pga föräldraledighet. Föräldraledighetslagen ger
utrymme för ledighet från arbete upp till barnet är ett år utan föräldrapenninguttag från Försäkringskassan med bibehållen SGI (sjukpenninggrundandeinkomst). Enligt AB (allmänna bestämmelser) ges därtill möjlighet till föräldraledighet från arbete upp till barnet är tre år.
46 Försäkringskassan (2019), Korta analyser 2019:1 Reserverade dagar i föräldraförsäkringen
47 I Försäkringskassans analys är endast barn som har två föräldrar av olika kön med. Andra familjekonstellationer har alltså inte analyserats. Det är viktigt att
följa upp hur de reserverade dagarna påverkar även dessa familjer
45
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ålderskategorierna 20–49 år varit kvinnor som stått för det största uttaget av tillfällig
föräldrapenning. Jämfört med Malmö stad har både kvinnor och män i samtliga ålderskategorier i
FSF ett lägre uttag.
Medan föräldraledighet med föräldrapenning generellt omfattar längre sammanhängande perioder
av föräldraledighet omfattar uttag av tillfällig föräldrapenning generellt oftast perioder om mellan
1–7 dagar. Inom FSF såväl som Malmö stad är det största uttaget av tillfällig föräldrapenning på
2–7 dagar och därefter sjunker antalet successivt fram till 90 dagar. I förhållande till Malmö stad
skulle den lägre tillfälliga föräldrapenningen på FSF kunna förklaras av att förvaltningen har
många dygnet runt-verksamheter, där möjligheterna att vara hemma på dagen är större. Detta kan
å andra sidan samtidigt innebära ett ökat dubbelarbete (utifrån en ökning av det obetalda
hemarbetet) för framförallt kvinnor. Det är statistiskt säkerställt48 att det både för kvinnor och
män finns ett samband mellan en högre andel av föräldraledighet och en högre andel av hushållsoch omsorgsarbete. För varje högre andel av föräldraledigheten med en procentenhet innebär
det, både för kvinnor och män, en högre andel av hushålls- och omsorgsarbetet. Den förälder
som tar ut en större andel av föräldraledigheten minskar dessutom sannolikt sin andel av det
betalda arbetet.
3.5.2 Upplevd möjlighet att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 Runt hälften av alla medarbetare inom respektive könsalternativ är vårdnadshavare/förälder.
 Inom alla tre könsalternativ är det en övervägande andel av de som är vårdnadshavare/förälder
som upplever att de har möjlighet att kombinera föräldraskap och arbete.
 En något större andel av de som identifierat sig med annan könsidentitet har svarat delvis eller
nej, jämfört med de två andra könsalternativen.

I den kommungemensamma medarbetarenkäten 2019, såväl som 2018, inkluderade FSF som en
av sina förvaltningsspecifika frågor en fråga om medarbetares upplevelse av att kunna kombinera
föräldraskap och förvärvsarbete.49 Detta i syfte att undersöka om FSF uppfyller
diskrimineringslagens och föräldraledighetslagens intentioner.

Diagram 14. Upplevelse av möjlighet att kombinera föräldraskap och arbete per könsalternativ50, Medarbetarenkäten
2019 – FSF (framtaget utifrån medarbetarenkäten 2019).

Försäkringskassan (2013), Socialförsäkringsrapport 2013:9 - Ojämställd arbetsbörda- Föräldraledighetens betydelse för fördelning av betalt och obetalt
arbete
49 Förvaltningsspecifik frågeställning (medarbetarenkäten 2019): Upplever du att du har möjlighet att kombinera föräldraskap och arbete på din arbetsplats?
Svarsalternativen var Ja, Delvis, Nej samt Är inte vårdnadshavare/förälder.
50 De förvaltningsspecifika frågorna har av leverantören för enkäten bedömts vara av känslig karaktär utifrån bevarande av den enskilde medarbetarens
integritet. Av denna anledning redovisades svaren utifrån en könsindelning på de förvaltningsspecifika frågorna endast på förvaltningsnivå.
48
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Runt hälften av alla medarbetare inom respektive könsalternativ är vårdnadshavare/förälder.
Detta är en förändring sedan 2018 då det var en större spridning. De förändringar som skett i
statistiken kan därmed i stort kopplas till just förflyttningen avseende om en är vårdnadshavare/
förälder eller inte. Inom alla tre könsalternativ är det en övervägande andel av de som är
vårdnadshavare/förälder som upplever att de har möjlighet att kombinera föräldraskap och
arbete, en mindre del som anser att de delvis har det och en liten del som anser att de inte har
det. En övervägande andel anser därmed att de helt eller delvis har möjlighet att kombinera
föräldraskap och arbete. Dock är det en något större andel av de som identifierat sig med annan
könsidentitet som svarat delvis eller nej, jämfört med de två andra könsalternativen.
Det är viktigt att belysa att upplevelsen av att helt eller delvis kunna kombinera föräldraskap med
arbete sannolikt kan ha kopplingar till tjänstgöringsgrad såväl som arbetstidsförläggning. Det är
därför viktigt att följa denna statistiken parallellt med införandet av heltid som norm. Det skulle
vara av vikt att undersöka orsakerna till varför medarbetare upplever att de delvis eller inte alls
har möjlighet att kombinera föräldraskap och arbete. Ett sätt att göra det på skulle vara en lägga
till en fritextfråga i anslutning till frågan i medarbetarenkäten, med förklaring till hur resultatet ska
användas.
3.6 UPPLEVD DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER
Sammanfattning av resultat och slutsatser:
 3% upplever att de blivit diskriminerade av arbetsgivaren utifrån någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.
 6% upplever att de blivit utsatta för trakasserier kopplat till någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.
 2% upplever att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet.
 En märkbart större upplevelse av såväl diskriminering som trakasserier syns för medarbetare
som identifierar sig med annan könsidentitet.
 Vanligast grunder för upplevd diskriminering såväl som upplevda trakasserier 2019 var ålder,
etnisk tillhörighet, kön samt könsidentitet- och uttryck.
 Jämfört med 2018 har det skett en minskning av upplevelse av diskriminering på grunderna
kön och ålder, men en ökning avseende grunderna etnisk tillhörighet och könsidentitet- och
uttryck.

I den kommungemensamma medarbetarenkäten 2019, liksom 2018 inkluderade
funktionsstödsförvaltningen som en av sina förvaltningsspecifika frågor en fråga om
medarbetaren upplevt diskriminering av arbetsgivaren utifrån de sju diskrimineringsgrunderna51.
Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön,
könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Baserat på en utvärdering av de
förvaltningsspecifika frågorna som genomfördes våren 2019 inkluderades i medarbetarenkäten
2019 även förvaltningsspecifika frågor avseende upplevelsen av att ha blivit utsatt för trakasserier
eller sexuella trakasserier. De förvaltningsspecifika frågorna är i linje med förvaltningens arbete
med jämställdhet och antidiskriminering och den diskrimineringslagstiftning som trädde ikraft
den 1 januari 2017.
3.6.1 Upplevd diskriminering
Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan (ett missgynnande) i en
jämförbar situation. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men för att det ska räknas som

Förvaltningsspecifik frågeställning (medarbetarenkäten 2019): Upplever du att du någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatt för diskriminering
av arbetsgivaren? Svarsalternativen var Ja eller Nej.
51
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diskriminering ska behandlingen eller missgynnandet ha samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.

Diagram 15. Upplevd diskriminering av arbetsgivaren per könsalternativ52, Medarbetarenkäten 2019 – FSF.
Siffrorna avser tidsperioden ”under de senaste 12 månaderna” fram till svarstiden (oktober 2019).

3% (56 medarbetare) 2019, jämfört med 4% (61 medarbetare) 2018, upplever att de blivit
diskriminerade av arbetsgivaren utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Utifrån
könsalternativ upplever en markant större andel av de medarbetare som identifierar sig med
annan könsidentitet som diskriminerade av arbetsgivaren, än de medarbetare som identifierar sig
som kvinnor eller män. Här syns även en tydlig ökning mellan 2018 och 2019.
Enligt DO upplever transpersoner att vardaglig diskriminering är ständigt förekommande och att
detta gäller i alla delar såsom i arbetslivet, inom sjukvården, i kontakter med myndigheter och
inom utbildningssektorn. Ofta har transpersoner utvecklade strategier för att skydda sig själva
och undvika diskriminering genom att bland annat undvika situationer eller anpassa sig till
omgivningens normer53. Detta skulle kunna vara en faktor som förklarar att en lägre andel av
medarbetare som identifierar sig som annat svarat ja samt i högre andel svarat delvis. Då antalet
medarbetare som genom egenval identifierade sig med annan könsidentitet i enkäten är betydligt
lägre än de som identifierat sig som kvinna eller man är jämförande paralleller inte statistiskt
signifikanta. Däremot visar det på en tendens som inte bör förbigås.
Det finns således behov av att arbeta med insatser som stärker medarbetarna och deras
välmående oavsett könstillhörighet och könsidentitet. Utifrån statistiken finns det även behov av
att fokusera ytterligare på att utveckla organisationen för att bli mer öppen och inkluderande för
samtliga medarbetare. I nämndsbudget 2019 beslutade funktionsstödsnämnden om en indikator
avseende upplevelsen av diskriminering, baserad på den förvaltningsspecifika frågan, med ett
målvärde på 0%. Utifrån inkludering av förvaltningsspecifika frågor om trakasserier och sexuella
trakasserier i 2019 års medarbetarenkät beslutades för budget 2020 indikatorn ”Förflyttning i
resultat avseende upplevelse av diskriminering och trakasserier i medarbetarenkät (HME) med
analys utifrån kön och könsidentitet- och uttryck”, som innefattar upplevelsen av diskriminering,
trakasserier och sexuella trakasserier. Att följa utvecklingen inom detta område möjliggör och
synliggör viktiga indikationer på hur öppen och inkluderande organisationen är.
Upplevd diskriminering per avdelning
Frågan om upplevd diskriminering visar att det är enbart inom verksamhetsavdelningarna liksom
strategiska avdelningen som medarbetare svarat ja. Det är inga direkta skillnader mellan
De förvaltningsspecifika frågorna har av leverantören för enkäten bedömts vara av känslig karaktär utifrån bevarande av den enskilde medarbetarens
integritet. Av denna anledning redovisades svaren utifrån en könsindelning på de förvaltningsspecifika frågorna endast på förvaltningsnivå.
53 DO (2010), Upplevelser av diskriminering.
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avdelningarna, utan beroende på avdelning är det mellan 3–4%, såväl 2018 som 2019, av de
svarande medarbetarna som upplevt diskriminering av arbetsgivaren. Ekonomiavdelningen och
HR-avdelningen har inga svarande som angett att de upplevt diskriminering. Inget resultat finns
för kommunikationsavdelningen då det är för få svarande för att generera ett resultat utifrån
bevarande av integritet54.

Diagram 16. Upplevd diskriminering av arbetsgivaren per avdelning, Medarbetarenkäten 2019 – FSF.
Siffrorna avser tidsperioden ”under de senaste 12 månaderna” fram till svarstiden (oktober 2019).

Sett till antal svarande är avdelning LSS bostäder den avdelning där flest medarbetare anger att de
upplevt diskriminering av arbetsgivaren, vilket kan kopplas till att avdelningen till antalet
medarbetare är den största avdelningen i förvaltningen (722 svarande). Detta gäller även för
trakasserier och sexuella trakasserier. Även inom strategiska avdelningen har, liksom avdelning
LSS-bostäder, fyra procent angett att de upplevt diskriminering, samtidigt är antalet svarande (83)
lägre.
Grunder till upplevd diskriminering
Av statistiken framgår att de vanligaste grunderna för upplevd diskriminering 2019 var etnisk
tillhörighet följt av ålder, kön och könsidentitet- eller uttryck.

Diagram 17. Grund till upplevd diskriminering av arbetsgivaren, Medarbetarenkäten 2019 – FSF.
Siffrorna avser tidsperioden ”under de senaste 12 månaderna” fram till svarstiden (oktober 2019). Frågan är besvarad av de som har svarat att de har
blivit utsatta för diskriminering. Summan blir mer än 100% eftersom det var möjligt att välja mer än ett svarsalternativ.

Här märks en förflyttning sedan 2018 då det var kön (30%) och ålder (30%) följt av etnisk
tillhörighet (18%) och funktionsnedsättning (18%). Det har därmed skett en minskning av
grunderna kön och ålder, men en ökning av grunderna etnisk tillhörighet och könsidentitet- eller
54

Svaren från kommunikationsavdelningens medarbetare ingår därmed endast på förvaltningsnivå.
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uttryck. Upplevelsen av diskriminering på grund av funktionsnedsättning har minskat med fem
procentenheter i årets medarbetarenkät jämfört med föregående år.
Upplevelsen av diskriminering utifrån etnisk tillhörighet har ökat med elva procentenheter
jämfört med 2018, och tio procentenheter utifrån könsidentitet- eller uttryck. Det är dessa två
grunder där det skett en markant ökning, men även grunden sexuell läggning har ökat med sex
procentenheter jämfört med föregående år. Den ökade upplevelsen av diskriminering utifrån
etnisk tillhörighet, könsidentitet- eller uttryck och sexuell läggning är oroande. I arbetet med en
normmedveten och inkluderande organisation är det därför angeläget att både arbeta
förebyggande med bemötande och kunskap samt att undersöka orsakerna till denna ökning.
Utifrån DO:s statistik över anmälningar under 2019 var de vanligaste grunderna till upplevd
diskriminering funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet, följt av kön och ålder55. Det är viktigt
att komma ihåg att den upplevda diskrimineringen kan vara sammankopplad med flera
diskrimineringsgrunder. Av anmälningarna till DO 2019 framgår bland annat att mer än hälften
av anmälningarna som rör grunden religion eller annan trosuppfattning även rör etnisk
tillhörighet. Anmälningar som rör ålder rör ofta även grunderna etnisk tillhörighet,
funktionsnedsättning eller kön. Diskriminering som har samband med könsidentitet och
könsuttryck har starka kopplingar till föreställningar och normer om kön och sexuell läggning,
vilket avspeglas både i forskning och i anmälningar till DO. Könsidentitet och könsuttryck
förefaller vara den diskrimineringsgrund där det finns minst forskning och minst anmälningar om
diskriminering. Samtidigt tyder de undersökningar som finns på att de personer som berörs är en
på många sätt utsatt grupp56.
3.6.2 Upplevda trakasserier och sexuella trakasserier
Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering som innebär en kränkning
av ens värdighet (men inte ett missgynnande). Trakasserier är ett agerande som kränker någons
värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna.
Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella trakasserier. Medan
diskriminering endast kan ske från chef/arbetsgivare mot medarbetare, kan trakasserier och
sexuella trakasserier ske från chef, kollega eller annan person.

Diagram 18 och 19. Upplevda trakasserier samt sexuella trakasserier per könsalternativ57, Medarbetarenkäten 2019 –
FSF. Siffrorna avser tidsperioden ”under de senaste 12 månaderna” fram till svarstiden (oktober 2019).

6% (102 medarbetare) 2019, upplever att de blivit trakasserade på arbetsplatsen utifrån någon av
de sju diskrimineringsgrunderna. Utifrån könsalternativ upplever en markant större andel av de
medarbetare som identifierar sig med annan könsidentitet som trakasserade, än de medarbetare

DO (2020) Årsredovisning 2019.
DO (2019) Könsidentitet och könsuttryck som diskrimineringsgrund, webb.
57 De förvaltningsspecifika frågorna har av leverantören för enkäten bedömts vara av känslig karaktär utifrån bevarande av den enskilde medarbetarens
integritet. Av denna anledning redovisades svaren utifrån en könsindelning på de förvaltningsspecifika frågorna endast på förvaltningsnivå.
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som identifierar sig som kvinnor eller män. Resultatet visar därmed på samma mönster som i
resultatet för upplevelsen av diskriminering.
Avseende sexuella trakasserier är det 2% (32 medarbetare) 2019, som upplever att de blivit utsatta
för sexuella trakasserier. Utifrån könsalternativ syns här ingen markant skillnad mellan de olika
könsalternativen. 2019 var första året då förvaltningen ställde förvaltningsspecifika frågor om
upplevda trakasserier och sexuella trakasserier. Att följa utvecklingen inom detta område, liksom
för diskriminering, möjliggör viktiga indikationer på hur öppen och inkluderande organisationen
är. Utifrån detta har nämnden beslutat att följa dessa områden som en indikator kopplad till
målområde En god organisation för mandatperioden 2020–2022.
Upplevda trakasserier och sexuella trakasserier per avdelning
Det är endast inom verksamhetsavdelningarna och strategiska avdelningen som medarbetare
svarat ja på frågan om upplevda trakasserier. Resultatet visar inte på några större skillnader mellan
avdelningarna, utan beroende på avdelning är det mellan 4–7 % av de svarande medarbetarna
som upplevt trakasserier på arbetsplatsen.

Diagram 20 och 21. Upplevda trakasserier samt sexuella trakasserier per avdelning, Medarbetarenkäten 2019 – FSF
Siffrorna avser tidsperioden ”under de senaste 12 månaderna” fram till svarstiden (oktober 2019).

På frågan om sexuella trakasserier är det endast medarbetare på verksamhetsavdelningarna som
svarat ja. Inga större skillnader kan ses mellan avdelningarna, utan beroende på avdelning är det
mellan 1 - 3%, av de svarande medarbetarna som upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Grunder och källa till upplevda trakasserier och sexuella trakasserier
De mest framträdande grunderna för upplevda trakasserier 2019 var ålder följt av etnisk
tillhörighet, kön och könsidentitet och uttryck, vilket är samma fyra diskrimineringsgrunder som
är vanligast även avseende upplevd diskriminering. Detta belyser i än större utsträckning vikten
för förvaltningen att arbeta proaktivt för att förebygga just dessa fyra diskrimineringsgrunder.

Diagram 22. Grund till upplevda trakasserier, Medarbetarenkäten 2019 – FSF.
Siffrorna avser tidsperioden ”under de senaste 12 månaderna” fram till svarstiden (oktober 2019). Frågan är besvarad av de som har svarat att de har
blivit utsatta för trakasserier. Summan blir mer än 100% eftersom det var möjligt att välja mer än ett svarsalternativ.
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I de anmälningar om trakasserier som gjordes till DO 2019 förekom trakasserier som har
samband med etnisk tillhörighet i högre grad än övriga grunder, följt av kön och
funktionsnedsättning. Då lagstiftningen specifikt lyfter fram sexuella trakasserier som trakasserier
med en tydlig sexuell natur, finns det inga specifika diskrimineringsgrunder kopplat till detta.
Därmed omfattar denna rapport ingen statistik som gör någon koppling mellan de sju
diskrimineringsgrunderna och sexuella trakasserier.
Enligt diskrimineringslagen kan diskriminering endast ske av arbetsgivare mot medarbetare, det
vill säga, det ingår ett maktförhållande. Trakasserier är allt oönskat beteende kopplat till
diskrimineringsgrunderna, men förutsätter inget maktförhållande. Det vill säga, trakasserier kan
ske av en medarbetare mot en chef, av en chef mot en medarbetare, eller mellan såväl chefer som
medarbetare.

Diagram 23 och 24. Källa till upplevda trakasserier samt uppleva sexuella trakasserier, Medarbetarenkäten 2019 – FSF.
Siffrorna avser tidsperioden ”under de senaste 12 månaderna” fram till svarstiden (oktober 2019). Frågan är besvarad av de som har svarat att de har
blivit utsatta för trakasserier samt sexuella trakasserier. Summan blir mer än 100% eftersom det var möjligt att välja mer än ett svarsalternativ.

Den främsta källan till upplevda trakasserier av förvaltningen medarbetare är dock inte chefen
utan kollegor eller annan medarbetare/praktikant. Även avseende sexuella trakasserier upplevs
kollegor eller annan medarbetare/praktikant som en stor källa. Däremot så utgörs avseende
sexuella trakasserier även närmare hälften av någon annan än chef eller kollega/medarbetare/
praktikant. Det är ospecificerat vem detta är men skulle kunna röra sig om brukare, anhöriga eller
andra personer som förvaltningens medarbetare kommer i kontakt med genom sitt arbete.
En problematik inom detta område är att lagen anger att de som trakasserar måste förstå hur
agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det innebär
att den som upplever sig trakasserad måste göra den person som trakasserar medveten om att
beteendet inte är önskvärt. I jämförelse med de anmälningar om kränkande särbehandling och
trakasserier som gjordes inom förvaltningen under 2019, 19 anmälningar, framgår att det är en
betydligt större andel som känner sig utsatta än som påtalar och anmäler upplevelsen av att vara
trakasserad. Det är därav av största vikt för arbetsgivaren att i än större utsträckning informera
om den riktlinje- och rutin som finns avseende anmälan om kränkande särbehandling och
trakasserier för förvaltningens medarbetare. Detta för att möjliggöra för förvaltningen att agera
och förebygga trakasserier och sexuella trakasserier i större utsträckning.
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4. Strategiska utvecklingsområden
Rapporten visar en nulägesbild där ett antal utvecklingsområden har identifierats. Många av
resultaten i de olika statistikområdena ligger i linje med hur det ser ut på samhällsnivå, såsom den
könssegregerade arbetsmarknaden, löneskillnader och föräldraledighet. För att ta ett större
helhetsgrepp i många frågor krävs därför ett gemensamt arbete med andra förvaltningar, eller ett
arbete på övergripande Malmö stad-nivå. Det finns exempelvis viktiga samhällssatsningar som
behöver börja redan i unga år med att få intresse för förvaltningens sektor och yrken.
En analys av rapporten har genomförts i olika forum, bland annat ett analysmöte med chefer och
medarbetare från olika delar av organisationen, och slutsatserna har resulterat i förslag på
strategiska utvecklingsområden för såväl rapporten som för förvaltningen. Dessa förslag
presenteras nedan. Åtgärder för att fortsätta utvecklas som en jämställd och icke-diskriminerande
arbetsgivare tas fram i respektive ledningsgrupp i de årliga workshoparna inom ramverket för
aktiva åtgärder. Åtgärder kopplade till varje enskilt statistikområde tas fram inom ramen för
respektive ärende som statistiken avser.
4.1. PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020
Åtgärder i förhållande till resultatet i 2019 års medarbetarenkät.
Medarbetarenkäten visar att medarbetare med annan könsidentitet genomgående har lägre
resultat jämfört med medarbetare som identifierar sig som kvinnor och män, oavsett vilket
område det handlar om. Dialog har förts kring resultaten i förvaltningens ledningsgrupp, vari
det beslutades att samtliga avdelningars ledningsgrupper ska genomföra en fördjupad dialog.
Denna dialog utgår från ett antal frågeställningar som berör kunskap, behov samt pågående
och planerat arbete inom normmedvetenhet. Återkopplingen av dessa dialoger ska mynna ut
i ett antal områden som identifierats som särskilt viktiga för att stärka det normmedvetna
arbetet och därigenom stärka arbetsmiljön och arbetsförhållanden för medarbetare i förvaltningen med särskilt fokus på kön och könsidentitet. Även resultaten utifrån upplevelsen
av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier ingår i detta arbete. Ägarskapet för detta
område ligger inom förvaltningens ledningsgrupp samt HR-avdelningen och strategiska avdelningen.


En samlad struktur av ärenden, uppföljning och analys som berör personalområdet.
Inom ramen för målarbete 2020 ska det göras en översyn av samtliga ärenden och
uppföljningar som produceras inom personalområdet. I första hand syftar det till att utveckla
och synka de olika processerna och underlagen för att i andra hand kunna använda analysen
till att kunna dra slutsatser om vilken utveckling och förflyttning som faktiskt sker inom de
olika områdena, och vilka insatser som eventuellt behöver göras. Detta arbete får även
positiv påverkan på arbetet med denna rapport. En viktig del i arbetet är även
kvalitetssäkring av statistik. På sikt ska arbetet leda till att det finns en väl utvecklad struktur
för att kunna göra analys, uppföljningar och prognoser som ska bidra till en god arbetsmiljö
och trygga anställningar. Ägarskapet för detta område ligger inom förvaltningens HR-avdelning och
strategiska avdelningen.



Utökad spridning och användning av rapporten.
För att rapporten och dess resultaten ska förankras och kunna vara till stöd i
verksamheternas och förvaltningens utvecklingsarbete inom de aktuella områdena är det
viktigt att synlig- och tillgängliggöra rapporten i större utsträckning än tidigare år. Ett sätt att
göra detta på är att ta fram en kortversion av rapporten. Rapporten utgör också ett viktigt
underlag för analys inom andra områden, och bör därför lyftas mer i olika sammanhang,
såsom heltid som norm och kompetensförsörjning. Ägarskapet för detta område ligger inom
förvaltningens HR-avdelning.
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5. Det fortsatta arbetet
Rapporten för 2019 års personalstatistik struktureras, i likhet med tidigare år, efter de fem
områden som omfattas av ramverket för aktiva åtgärder. Denna rapport fungerar därmed som ett
underlag för att uppfylla diskrimineringslagens intention av att undersöka och analysera
arbetsgivarens jämställdhetsarbete (steg ett och två av de fyra stegen som omfattas av ramverket).
Arbetet med analys fortsätter inom förvaltningen med spridningen av och dialogen om statistiken
i denna rapport i förvaltningens samtliga samverkansgrupper under vår/sommar 2020. Rapporten
är även del i en årlig process inom ramverket för aktiva åtgärder och i förvaltningens fortlöpande
och aktiva arbete med jämställdhet och antidiskriminering. Den är avsedd att vara ett
diskussionsunderlag såväl som att ge konkreta indikationer på vart ledningsgrupper och
förvaltningen i stort behöver rikta insatser eller vidta åtgärder.
Även utfallet av de förvaltningsspecifika frågorna i medarbetarenkäten 2019, som fokuserade på
upplevelsen av diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier bland förvaltningen
medarbetare, fyller funktionen av att ha undersökt arbetsgivarens jämställdhets- och
antidiskrimineringsarbete. Analysen av utfallet av de förvaltningsspecifika frågorna har därefter
skett gemensamt mellan chefer och medarbetare i förvaltningens olika verksamheter i arbetet
med resultaten från medarbetarenkäten under slutet av 2019 och början av 2020. De
förvaltningsspecifika frågorna och det fortsatta arbetet med dem anses därmed även utgöra steg
ett och två av de fyra stegen som omfattas av ramverket för aktiva åtgärder.
Under hösten 2020 åtföljs steg ett och två, undersöka och analysera, av de årliga workshops som
genomförs i förvaltningens samtliga ledningsgrupper. I dessa workshops upprättas
handlingsplaner med konkreta aktiviteter för att åtgärda/förebygga det som behöver
åtgärdas/förebyggas inom förvaltningen, inom de fem områdena i ramverket. Aktiviteterna som
omfattas av handlingsplanerna kommer under 2020 inkludera såväl helt nya aktiviteter såväl som
eventuell fortsättning eller revidering av aktiviteter som upprättades under workshoparna hösten
2019. I enlighet med ramverket kommer alla handlingsplaner att samverkas inom den
samverkansnivå där de upprättats.
Sammanfattningsvis ingår därmed denna rapport i en årlig process inom ramverket för
aktiva åtgärder samtidigt som att den uppfyller diskrimineringslagstiftningens intention av
att som arbetsgivare fortlöpande och aktivt arbete med jämställdhets- och
antidiskrimineringsarbete.
Till ramverket för aktiva åtgärder följer även att undersöka om förvaltningsspecifika
riktlinjer/styrdokument inom anvisade områden är fria från diskriminerande/uteslutande
texter/anvisningar. Under 2020 har ett förvaltningsövergripande arbete påbörjats med att
se över styrdokument och struktur för hantering och uppföljning av dessa. Detta arbete
kommer att kopplas till granskningen av styrdokument som sker inom ramen för aktiva
åtgärder.

38

Bilaga 1: Sammanfattning av resultat och slutsatser
Arbetsförhållande
Könsfördelning bland anställda
 Kvinnor utgjorde 2019 liksom 2018 den största delen anställda inom FSF och Malmö stad.
 Jämfört med 2018 har fyra avdelningar gått mot en jämnare könsfördelning - LSS-bostäder, stöd, hälsa
och daglig verksamhet, strategiska samt ekonomi.
 Mellan 2018 och 2019 ökade antalet män i FSF med 74 personer, vilket är en stor ökning jämfört med
tidigare år. Detta kan vara en effekt av att alltfler män studerar på vård- och omsorgsprogrammet.
Anställnings- och avlöningsform
 Andelen tillsvidareanställda kvinnor är högre än andelen tidsbegränsat anställda kvinnor, medan det
bland män är tvärtom.
 Antalet timavlönade inom förvaltningen har ökat mellan 2018 och 2019 vilket innebär att
förvaltningens mål att minska antalet timavlönade inte har uppnåtts under 2019.
 Att undersöka närmare varför FSF i så stor utsträckning attraherar och rekryterar medarbetare till just
timavlönade anställningar är en viktig del i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete såväl som i
jämställdhetsarbetet.
Tjänstgöringsgrad
 Andelen tillsvidareanställda kvinnor och män med en heltidsanställning har ökat jämfört med 2018,
och andelen tillsvidareanställda med deltidsanställning har minskat.
 Andelen tillsvidareanställda med en deltidsanställning (0–99%), kvinnor såväl som män, är större inom
FSF än i Malmö stad.
 Jämfört med december 2018 har andelen tidsbegränsat deltidsanställda minskat bland såväl kvinnor
som män och andelen tidsbegränsat heltidsanställda har ökat.
Chefsfördelning och chefstäthet
 Jämfört med 2018 har en mindre förändring i könsfördelningen bland chefer skett.
 Andelen chefer som är kvinnor är något större än andelen medarbetare som är kvinnor, medan
motsvarande siffror för män visar på en motsatt fördelning.
 Chefstätheten har mellan 2018 och 2019 ökat något för män och sjunkit något för kvinnor.
 Män som är chefer har generellt fler medarbetare än kvinnor som är chefer.
Sjukfrånvaro
 Sjukfrånvaron inom FSF är totalt sett oförändrad mellan 2018 och 2019, dock har den långa
sjukfrånvaron ökat marginellt.
 Inom förvaltningen har kvinnor en högre sjukfrånvaro än män, både totalt och nedbrutet på
förvaltningens stora yrkesgrupper.
 Den stora skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro återfinns efter sjukdag 90.
 Högst sjukfrånvaro finns inom yrkeskategorierna stödassistent följt av aktivitetsledare, stödpedagog
och undersköterska.
 Sektionschefernas sjukfrånvaro har minskat avsevärt från föregående år.
De som arbetar natt har i samtliga yrken lägre frånvaro än de som arbetar på schema/dagtid.
HME





Förvaltningens totala HME-index har ökat något jämfört med 2018.
Alla HME-index är något högre för kvinnor än män. Kvinnor och män än har högre HME än
medarbetare med annan könsidentitet.
Samtliga index för medarbetare med annan könsidentitet faller under gränsen för höga resultat.
Av de tre HME-indexen motivation, ledarskap och styrning har motivation varit det lägsta av de tre
indexen tre år i rad, även om en mindre höjning skett mellan 2018 och 2019.
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Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 Förvaltningens lönekartläggning för 2019 visar att det råder en löneskillnad mellan könen inom de
flesta yrkeskategorier, men att det för samtliga yrkeskategorier inte föreligger några osakliga
löneskillnader.
Rekrytering och befordran
Rekrytering utifrån yrkeskategori och kön
 I dagsläget avslutas inte alla annonser enligt rekryteringsprocessen. Det finns heller ingen statistik att
tillgå avseende icke-annonserade tjänster, spontanansökningar och sommarrekryteringar inom ramen
för Malmö behöver dig.
 Andelen korrekt registrerade anställningar har ökat i förvaltningen och förutsättningarna för framtida
framtagande av korrekt rekryteringsstatistik har förbättrats.
 2019 var andelen medarbetare med utländsk bakgrund i FSF 33,1%, en ökning med 5,5
procentenheter jämfört med 2018. I strävan mot en breddad rekryteringsbas och inkluderande
organisation är det önskvärt att andelen anställda med utländsk bakgrund i FSF i högre omfattning
speglar andelen Malmöbor med utländsk bakgrund (45,9%).
Personalomsättning
 Personalomsättningen i FSF har ökat med en procentenhet jämfört med 2018.
 Under 2019 har det nyanställts fler medarbetare på förvaltningen än vad det slutat.
 Högst personalomsättning finns inom yrkeskategorierna arbetsterapeuter, sjuksköterskor och
undersköterskor.
 I förvaltningens största yrkeskategori, stödassistenter, har personalomsättningen ökat med 3,1
procentenheter jämfört med 2018.
Utbildning och övrig kompetensutveckling
 Ingen statistik presenteras i årets rapport.
Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap
Föräldraledighet och tillfällig föräldrapenning
 Det totala uttaget av föräldraledighet i FSF har minskat något jämfört med 2018.
 Upp till 39 år är det betydligt större andel kvinnor än män som tar ut föräldraledighet, därefter jämnas
skillnaderna ut något.
 Det totala uttaget av tillfällig föräldrapenning i FSF var i stort är oförändrat jämfört med 2018.
 I ålderskategorierna 20–49 år har kvinnor stått för det största uttaget inom FSF.
 Inom FSF såväl som Malmö stad är det största uttaget av tillfällig föräldrapenning på 2–7 dagar och
därefter sjunker antalet successivt fram till 90 dagar.
Upplevd möjlighet att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete
 Runt hälften av alla medarbetare inom respektive könsalternativ är vårdnadshavare/förälder.
 Inom alla tre könsalternativ är det en övervägande andel av de som är vårdnadshavare/förälder som
upplever att de har möjlighet att kombinera föräldraskap och arbete.
En något större andel av de som identifierat sig med annan könsidentitet har svarat delvis eller nej,
jämfört med de två andra könsalternativen.
Upplevd diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier
 3% upplever att de blivit diskriminerade av arbetsgivaren utifrån någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.
 6% upplever att de blivit utsatta för trakasserier kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
 2% upplever att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på arbetet.
 En märkbart större upplevelse av såväl diskriminering som trakasserier syns för medarbetare som
identifierar sig med annan könsidentitet.
 Vanligast grunder för upplevd diskriminering såväl som upplevda trakasserier 2019 var ålder, etnisk
tillhörighet, kön samt könsidentitet- och uttryck.
 Jämfört med 2018 har det skett en minskning av upplevelse av diskriminering på grunderna kön och
ålder, men en ökning avseende grunderna etnisk tillhörighet och könsidentitet- och uttryck.

40

Bilaga 2: Uppföljning av strategiska utvecklingsområden 2019


Framtagande av en mall och ett arbetssätt för att få tillförlitlig och komplett
könsuppdelad statistik avseende rekrytering och personalomsättning inom
förvaltningen. Utvecklingsområdet har delvis fullföljts under 2019. Införandet av den nya
anställningsprocessen har medfört att andelen korrekt registrerade anställningar ökat i
förvaltningen, och bidragit till ett mer likriktat arbetssätt och spetskompetens inom
anställningsprocessen. Det viktigaste fokuset framöver är att aktiva arbeta med
förvaltningens kompetensförsörjning och att bedriva en kompetensbaserad
rekryteringsprocess. Detta då den stora utmaningen för förvaltningen och Malmö stad
liksom för andra kommuner, står inför den stora utmaningen i att rekrytera framtida
medarbetare i svårrekryterade yrkeskategorier för att klara sin personalförsörjning.



Framtagande av förslag och beslut kring jämförbara yrkeskategorier (såväl som
jämförbara förvaltningar) för förvaltningen. Utvecklingsområdet har delvis fullföljts
under 2019. Arbetet med jämförbara yrkeskategorier återfinns bland annat i
sjukfrånvaroanalys och lönekartläggning. Det finns fortsatt behov av att utveckla arbetet så
att jämförbara yrkeskategorier är strukturerade, jämförs på samma sätt inom alla områden. På
så sätt skapas en tydlighet och en grund att stå på inom olika utvecklingsområden och
möjliggör fördjupad analys. Utöver jämförbara yrkeskategorier och förvaltningar är det även
av intresse att bredda dessa analyser till att omfatta jämförelse med andra kommuner.



Undersöka förutsättningarna för olika former av forum med fokus på jämställdhet
och antidiskriminering inom förvaltningen. Utvecklingsområdet har fullföljts under
2019. Ett arbete pågår med att samla olika funktioner inom förvaltningen som på olika sätt
arbetar med jämställdhet, antidiskriminering och normmedvetenhet. En inventering pågår
kring vilka insatser som pågår inom områdena för att skapa en samlad bild. Inför målarbetet
2020 har staben även formulerat ett åtagande som syftar till att skapa struktur och riktning
för arbetet med normmedvetenhet. Utöver det har det under 2019 skapats flera forum med
fokus på frågorna. Inom ramen för HÅPP har bland annat medarbetare och chefer inom de
enheter som ingår i projektet genomgått utbildning i medveten inkludering med tillhörande
reflektionsträffar. Inför World Pride och Eurogames 2021 har en central projektorganisation
startats upp där FSF deltar i olika forum. Under våren 2020 har även två frukostseminarier
anordnats tillsammans med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) med fokus
på inkludering och normer. Dialog har även förts i förvaltningens och avdelningarnas
ledningsgrupper utifrån resultaten i HME.



Utveckling av de förvaltningsspecifika frågorna i den årliga medarbetarenkäten så att
dessa, utöver upplevd diskriminering, även omfattar upplevda
trakasserier/kränkande särbehandling. Detta utvecklingsområde har fullföljts under
2019. Medarbetarenkäten för 2019 innefattade förvaltningsspecifika frågor avseende upplevd
diskriminering, upplevda trakasserier samt sexuella trakasserier, vilket den kommer att
fortsätta göra framöver. Vad som är viktigt under 2020 är att frågorna synkas med arbetet
inför World Pride 2021 och eventuella stadsövergripande förändringar som sker inom ramen
för medarbetarenkäten.



Undersökning och utveckling av tillgänglig information och statistik avseende
området utbildning och övrig kompetensutveckling. Utvecklingsområdet har delvis
fullföljts under 2019. Se avsnitt 3.4 Utbildning och övrig kompetensutveckling.
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