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Hållbarhetsrapport 2021 ger en nulägesbild av hur Malmö ligger till i förhållande till Agenda 2030
och FN:s Globala hållbarhetsmål. Ett antal indikatorer har valts ut för att spegla utvecklingen på
lokal nivå inom respektive mål och dessa indikatorer ligger till grund för nulägesbilden.
Rapporten ger en översiktlig beskrivning av utvecklingen, men för en mer heltäckande och
fördjupande bild behövs analyser av mer komplexa orsakssamband och samhällsförändringar. I
rapporten redovisas inte utfallet för olika grupper av Malmöbor annat än i undantagsfall. En
sådan analys gjordes dock i Hållbarhetsrapport 2020. Att växa upp, leva och åldras i Malmö
(Stadskontoret, Malmö stad, 2021–1). I den analyserades den sociala dimensionen av hållbarhet
och det konstaterades att ojämlikhet är en av de största utmaningar Malmö stad har att hantera.
Sammantaget visar det redovisade utfallet i Hållbarhetsrapport 2021 att utvecklingen i många fall
går åt rätt håll i Malmö när det gäller den sociala dimensionen. Samtidigt handlar det ibland om
en utveckling som vänt från en låg nivå där Malmö fortfarande ligger sämre till än övriga
storstäder eller riket. Det gäller till exempel för arbetslöshet och barnfattigdom, som dessutom
hänger intimt samman. Ett annat område där utvecklingen går åt rätt håll är utbildning. Allt fler
barn går i förskola och för många skolelever går det allt bättre och fler avslutar gymnasiet nu än
tidigare. Avslutad skolgång är enligt bland annat Malmökommissionens slutrapport (Malmö stad
2013) en av de faktorer som mest påverkar chanserna för att få ett jobb, en inkomst och bli
delaktig i samhället, vilket i sin tur har en positiv påverkan på hälsa och välbefinnande. Ytterligare
ett område där det mesta pekar på en utveckling i önskad riktning är trygghet. Över tid känner sig
Malmöborna allt tryggare i sin stad. Det är dock viktigt att poängtera att det kvarstår många
utmaningar inom ramen för den sociala dimensionen av hållbarhet. För en enskild indikator kan
utvecklingen gå åt rätt håll på övergripande nivå, men utfallet kan se olika ut för olika grupper av
Malmöbor. En ojämlikhet som inte alltid synliggörs i denna rapport, men som lyftes fram i
Hållbarhetsrapport 2020.
Vad gäller miljömålen pekar utvecklingen i önskad riktning för flera av indikatorerna, till exempel
minskar växthusgasutsläppen inom kommunens gränser över tid i Malmö Men för andra syns
ingen eller till och med en oönskad utveckling. Det gäller bland annat för ekosystem och
biologisk mångfald. Inom flertalet miljömål behöver indikatorerna dessutom fortsätta att ses över
för att möjliggöra bättre nulägesbedömningar. Det handlar till exempel om de
konsumtionsbaserade utsläppen där det än så länge inte finns adekvata sätt att mäta, vilket gör
det svårare att säga hur Malmö ligger till vad gäller utsläpp. För både biologisk mångfald och
konsumtionsbaserade utsläpp pågår dock ett nationellt och lokalt arbete för att ta fram nya
indikatorer och sätt att mäta, vilket gör att kommande uppföljningar kommer att kunna ge en
mer rättvisande bild av utvecklingen.
När det kommer till den ekonomiska dimensionen av hållbarhet visar indikatorerna att både
medel- och medianinkomster har ökat för Malmös befolkning som helhet. De ligger dock kvar på
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nivåer som är cirka tio procent lägre än riket. Även den ekonomiska ojämlikheten har minskat
något i Malmö som helhet under perioden 2011–2020, en utveckling som följer rikets.
Indikatorer för att mäta hållbar, inkluderande tillväxt på lokal nivå behöver kompletteras. De
indikatorer som finns visar att antalet arbetsplatser i Malmö har ökat med över 40 000 under de
senaste tio åren och var i slutet av 2020 över 190 000. Det motsvarar en ökning på 29 procent, en
större ökning än vad Stockholm (25 procent) och Göteborg (26 procent) upplevde under samma
period. Malmö blir således allt viktigare för den skånska arbetsmarknaden. Vad gäller
arbetspendling till och från Malmö har den ökat marginellt, samtidigt som resor med
kollektivtrafik inom staden ökat snabbt sedan 2015. När det kommer till energi ökar mängden
förnyelsebar och återvunnen energi som produceras i Malmö i stort, vilket kan bidra till att skapa
förutsättningar för en mer hållbar industri.
Avslutningsvis lyfts i rapporten att hållbarhetsrapporteringen behöver fortsätta utvecklas i staden.
Det handlar bland annat om att se över indikatorurvalet som ligger till grund för stadens
uppföljning av de 17 Globala för att än bättre spegla helheten och komplexiteten inom varje
målområde. Detta arbete måste också gå hand i hand med att utveckla andra metoder i
hållbarhetsrapporteringen som kompletterar statistiken med forskning, kunskap och annan data,
främst av kvalitativ karaktär. Ett förbättrat indikatorurval, tillsammans med andra former av
analyser, kan lägga en bra grund för hållbarhetsrapporteringen i staden framåt.
På nästa sida följer en kort sammanfattning, baserat på nulägesbilden, för samtliga 17 Globala
mål.
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Barnfattigdomen ser ut att minska i Malmö, men fortfarande
lever fler barn och unga i ekonomisk utsatthet i Malmö än i
Stockholm, Göteborg och riket. Bland vuxna är utvecklingen
över tid tämligen oförändrad, medan allt fler Malmöbor över 65
år lever i ekonomisk utsatthet.
Andelen ekologiska livsmedel i kommunen ökar, och det från en
redan hög nivå. Jordbruksarealen i Malmö stad minskar och
andelen ekologiskt odlad jordbruksmark är oförändrad. I Malmö
lider en större andel vuxna av fetma än i övriga storstäder och
andelen ökar något sedan förra mätningen. Nästan alla barn och
unga i Malmö äter både frukost och middag varje dag och
utvecklingen över tid ligger stabilt.
Färre Malmöbor röker dagligen och riskkonsumtion av alkohol
har minskat bland både män och kvinnor de senaste åren.
Medellivslängden ökar och den förtida dödligheten sjunker.
Samtidigt är medellivslängden fortfarande lägre i Malmö än i
Stockholm, Göteborg och riket. Ända sedan 2000 har nästan 7 av
10 Malmöbor skattat sin hälsa som god. Däremot har
sjukfrånvaron ökat, vilket skulle kunna förklaras av
coronapandemin.
Allt fler elever lämnar Malmös grundskolor med allt bättre betyg,
men fortfarande går det sämre för pojkar än för flickor. Väl på
gymnasiet är det en allt högre andel som tar examen inom fyra år.
Det finns kvarstående utmaningar gällande
kompetensförsörjningen i skolorna. Andelen vuxna Malmöbor
med eftergymnasial utbildning ökar. De allra flesta elever känner
sig trygga i skolan, men fler elever i åk 6 uppger att de utsätts för
mobbing nu än tidigare. Samtidigt anger färre elever i åk 9 och
gymnasiet åk 2 att de mobbas.
Andelen kvinnliga chefer ökar i privat och offentlig verksamhet i
Malmö, uttaget av föräldrapenning delas alltmer lika, tryggheten i
det offentliga rummet förbättras och inkomstgapet mellan
kvinnor och män minskar. Andelen kvinnor i
kommunfullmäktige har dock minskat över tid. Antalet
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polisanmälningar om misshandel och våldtäkt mot kvinnor ökar i
Malmö, vilket kan vara ett tecken på ökad
anmälningsbenägenhet.
Dricksvattenförbrukningen har varit oförändrad i stort sett sedan
2005, men under 2020 märktes en ökad vattenåtgång i Malmö.
Uppgången kan eventuellt förklaras med pandemin och mer
hemarbete. Grundvattnet håller en god kemisk och kvantitativ
status, vilket betyder att det finns mycket vatten av god kvalitet.
Däremot uppnår inte de vattendrag som finns i Malmö god
ekologisk status enligt den klassning som utgår från EU:s
vattendirektiv.
Utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll sett till slutanvändning av
energi per invånare, liksom för andel fossil energi och andel
förnybar och återvunnen energi som produceras i Malmö. För
kommunens verksamheter låg andelen fossil energi som
användes nära noll procent år 2020.
När pandemin inleddes steg arbetslösheten kraftigt. Men under
2021 vände trenden och arbetslösheten sjönk till ungefär samma
nivå som före pandemin, för både kvinnor och män. Den snabba
återhämtningen märks även för gruppen utrikesfödda som 2021
hade en lägre arbetslöshet än före pandemin. Malmö har dock
fortfarande en högre arbetslöshet än de andra två storstäderna
och riket. Samtidigt har fler skåningar sin arbetsplats i Malmö,
som blir en allt viktigare del av Skånes arbetsmarknad.
Det finns indikationer på att den ökning som går att se både av
elkonsumtion inom industrin och av arbetspendling har skett på
ett hållbart sätt. Det krävs dock fler indikatorer för att kunna dra
några slutsatser om Malmös rörelse inom målet.
Såväl medel- som medianinkomsten ökar i Malmö samtidigt som
inkomstojämlikheten minskar. Läget är mer svårbedömt när det
gäller nyanländas etablering i samhället. Under perioden 2016–
2018 var det en allt större andel Malmöbor som hade arbete eller
studerade 90 dagar efter att ha lämnat etableringsuppdraget,
medan andelen minskade 2018–2019 för att 2020 ligga på ungefär
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samma nivå som 2015. Det är en större andel män än kvinnor
som efter etableringsuppdraget går vidare till arbete eller studier.
Hemlösheten i Malmö minskar märkbart, både för barn och
vuxna. Trångboddhet är alltjämt en utmaning. Sedan 2012 har
trångboddheten ökat i Malmö, även om det går att skönja ett
trendbrott runt 2017/2018 där ökningen avstannar. Sedan 2015
har bostadssegregationen efter inkomst sjunkit något i Malmö,
men ligger fortfarande på en jämförelsevis hög nivå. Andelen av
det totala antalet resor till arbete och skola som görs med
kollektivtrafik har ökat snabbt i Malmö och detta sker samtidigt
som bland annat bilresor till och från skola och arbete har
minskat. Uppföljningen visar även på en minskning av skadliga
partikel- och kväveoxidutsläpp.
Staden har tagit viktiga steg framåt när det gäller en ökad
användning av e-fakturor. Andelen ekologiska livsmedel har
fortsatt att öka och ligger högre än i både Stockholm och
Göteborg. Utvecklingen går även i önskvärd riktning när det
kommer till andel hållbarhetsmärkta varor inom städ-, tvätt-,
kontors- och skolmaterial samt livsmedel.
Det släpps ut allt mindre koldioxid inom Malmös kommunala
gränser. Främst är det utsläppen från industri- och
energisektorerna som minskat, även om det också skett en
minskning av koldioxidutsläpp relaterat till vägtrafiken. Det syns
även en utveckling i önskad riktning vad gäller andelen miljöbilar
inom Malmö stads egen organisation. När det gäller
konsumtionsbaserade utsläpp saknas i dagsläget en modell för att
beräkna dessa på kommunal nivå, men det pågår ett nationellt
arbete och Malmö kommer att ansluta sig till detta så snart det är
klart.
År 2020 uppmättes lägre halter av både fosfor och kväve i havet
än året före, men det är svårt att bedöma om detta är en
långsiktig trend eller inte. När det gäller skyddad havsareal ligger
Malmö under nivån för Sverige som helhet. Positivt är att ålgräset
idag kan växa på ett större djup än år 2000, vilket tyder på att
ljusklimatet förbättrats i vattnet.
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Förekomsten av fladdermöss används som indikator eftersom
dessa trivs i småskaliga och variationsrika miljöer där det finns
många insekter. Läget bedöms som stabilt för många
fladdermusarter i Malmö, men det finns även arter som helt
försvunnit. Att en art dör ut är en signal om att det kan komma
större förändringar i ekosystemet framöver. En annan indikator
följer förekomsten av lavar och mossor som ger en god
indikation på luftkvalitet och markens kemi. Sedan 2012 går det
att se en uppgång när det gäller skyddsvärda lavar och mossor. I
Malmö ökar andelen hårdgjord yta och Malmö har en högre
andel hårdgjord yta än Stockholm och Göteborg. Det kan betyda
mindre andel kvalitativ yta för ekosystem och biologisk mångfald
och får konsekvenser bland annat i form av sämre förutsättningar
att hantera skyfall.
Antalet våldsbrott har minskat, färre Malmöbor utsätts för fysiskt
våld, skadegörelse och stöld och valdeltagandet ökar. Det är även
allt fler Malmöbor som upplever att polisen bryr sig om problem
som finns i närområdet. När det gäller barn som utsätts för våld i
nära relationer ökar antalet anmälningar i Malmö. Det är inte
klart om det ökade antalet anmälningar speglar en verklig ökning
vad gäller utsatthet för våld, eller om det snarare är
anmälningsbenägenheten som gått upp.
Flera av de relevanta delmålen stämmer väl överens med
utvecklingsarbetet som påbörjades efter Malmökommissionens
slutrapport, bland annat förändrad styrning genom
kunskapsallianser, holistiska styrinstrument och nya sätt att mäta
samhällsutveckling. Vidare ingår Malmö i ett antal partnerskap
för att dela och utbyta kunskap kring flera av de Globala målen.
Basen för Malmös internationella partnerskap är EU, men
Malmö ingår även globala partnerskap med utvecklingsländer.
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Uppdraget att utveckla en hållbarhetsrapport har sitt ursprung i Malmökommissionens arbete
(2010–2013) och 2016 presenterades den första rapporten. Sedan 2017 bedriver Malmö stad ett
kommunövergripande utvecklingsarbete kring implementeringen av Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen. Hållbarhetsrapport 2019 beskrev var Malmö befann sig i relation till samtliga
globala hållbarhetsmål. En av slutsatserna var att Malmö möter särskilt stora utmaningar i relation
till den sociala dimensionen av hållbarhet (Stadskontoret, Malmö stad, 2020). Av den anledningen
fokuserade 2020 års rapport på fördjupade analyser av de Globala mål som leder staden i riktning
mot social hållbarhet och som visade utfallet för olika grupper av Malmöbor, bland annat vuxna,
barn och unga, äldre, Malmöbor med funktionsnedsättning, inrikes och utrikesfödda och
Malmöbor med olika utbildningsbakgrund och sysselsättningsstatus (för vidare läsning se
Stadskontoret, Malmö stad, 2021–1). I årets rapport breddas uppföljningen till att återigen täcka
in stadens utveckling inom samtliga 17 Globala mål.

I den så kallade Brundtlandrapporten Our common Future från 1987 (World Commission on
Environment and Development) definieras de tre dimensionerna av hållbarhet. Dessa är:
•
•

•

miljömässig eller ekologisk dimension: att hushålla med naturresurser och
ekosystemtjänster för människor och andra arter på lång sikt
ekonomisk dimension: att tillgodose allas grundläggande behov i relation till
jordklotets ändliga resurser, det vill säga en ekonomisk utveckling som inte medför
negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala dimensionen
social dimension: att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga
rättigheter uppfylls.

Det pågår ett utvecklingsarbete i Sverige, via den Nationella samordnaren för Agenda 2030, för
att tydliggöra den ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Det handlar om att se på ekonomi som
något som kan bidra till hållbar utveckling mer än enbart genom att inte medföra negativa sociala
eller ekologiska konsekvenser. En hållbar ekonomisk utveckling skulle i stället kunna definieras
som en ekonomi som är hållbar över tid och som stödjer möjligheterna att nå andra
hållbarhetsmål så som de exempelvis uttrycks i Agenda 2030. I sin introduktion till strategier för
att nå en hållbar ekonomisk utveckling beskriver professor Göran Finnheden (2021) hur grön
tillväxt idag är det dominerande politiska paradigmet för att nå hållbar utveckling. Det innebär att,
med hjälp av innovationer och investeringar, både skapa ekonomisk tillväxt och nå en hållbar
utveckling.
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Om tillväxt tolkas som en ökning av BNP kräver det bland annat att utsläpp av växthusgaser per krona
i BNP minskar betydligt snabbare än ökningen av BNP. Ett annat perspektiv är att se BNP som ett
medel att nå samhälleliga mål och inte som ett mål i sig. Då kan diskussionen handla om vilka mål man
vill uppnå och vilka vägar det finns att nå dessa mål (Finnheden 2021, sidan 2).

Årets hållbarhetsrapport syftar till att redovisa en nulägesbild av Malmös utveckling inom
samtliga 17 Globala mål. Rapporten ska vara relevant för en bred målgrupp och som sådan
kunna tjäna både som ett av flera besluts- och planeringsunderlag och som underlag i dialoger
mellan förvaltningar och bolag i Malmö stad.

Arbetet med årets hållbarhetsrapport har pågått parallellt med framtagandet av en uppsättning
indikatorer för att följa upp de Globala målen. Det innebär att årets rapport är framtagen utifrån
de lite fler än 100 indikatorer som för tillfället ingår i urvalet. Indikatorerna har valts ut för att ge
goda förutsättningar att följa utvecklingen på lokal nivå. Urvalet bygger både på de indikator-set
som används för att följa upp de Globala målen på global och nationell nivå, de lokala indikatorer
som finns att tillgå i Kolada och det urval som gjordes i samverkan med samtliga förvaltningar
inför Nulägesbeskrivning 2018 och Hållbarhetsrapport 2019. Varje måltext nedan inleds med en
redovisning av de indikatorer som valts ut för att säga något om utvecklingen mot målet. Här
anges också vilken källa datan hämtas ifrån. För att underlätta läsningen återkommer källorna inte
i texten där utfallet analyseras. Längst bak i rapporten (se bilaga 1.) finns också en översikt över
samtliga mål, indikatorer samt definitioner av indikatorerna.
För närvarande inkluderar indikatorerna könsuppdelad statistik liksom möjlighet att jämföra
utvecklingen i Malmö med den i riket, Skåne, Stockholm och Göteborg så är möjligt.
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta kommande år och avsikten är då att utöka möjligheten
att göra jämförelser mellan olika grupper av Malmöbor och mellan olika områden i staden.
Indikatorurvalet kan även utvecklas utifrån behov och önskemål från stadens övriga förvaltningar
och bolag.
Rapporten har varit på förvaltningsremiss där samtliga förvaltningar har getts möjlighet att
inkomma med synpunkter. Merparten av synpunkterna handlar om hur stadskontoret och
förvaltningarna tillsammans kan utveckla hållbarhetsrapporteringen framöver. Dessa kommer tas
tillvara i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla hållbarhetsrapporteringen. En diskussion om
arbetet framåt lyfts också i det sista kapitlet i denna rapport, en diskussion som i många fall utgår
från synpunkter som inkommit genom förvaltningsremissen.
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Rapporten bygger på kvantitativa data och ger en deskriptiv bild av läget och utvecklingen inom
respektive globalt mål. Det är viktigt att poängtera att de analyser som görs enbart visar statistiska
samband och inte orsakssamband. För att klarlägga orsak och verkan krävs mer avancerade
metoder än vad som är möjligt i denna rapport.
Likaså är det värt att betona att orsakerna till utfallet av en indikator inom ett mål kan stå att
finna under andra mål. Till exempel finns kopplingar mellan mål 1 (Ingen fattigdom), mål 4 (God
utbildning för alla) och mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). Jämställdhet och
jämlikhet (mål 5 och 10) påverkar också utfallet inom resterande femton Globala mål och vice
versa. Detta visar på vikten av att se Agenda 2030 och de Globala målen som en helhet med delar
som är ömsesidigt beroende av varandra. Avslutningsvis är det värt att nämna att hållbar
utveckling är komplext. Denna rapport bygger på en uppföljning och nulägesbeskrivning av
utvecklingen mot hållbarhet utifrån 100 indikatorer. Det innebär att rapporten inte bör läsas med
en förväntan om en heltäckande bild av Malmös väg mot att uppfylla de Globala målen och
utvecklingen mot en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.
Flera av de indikatorer som redovisas i rapporten bygger på data från olika enkätundersökningar.
Med sådan data följer alltid en osäkerhet om de som svarar på enkäten är representativa för en
specifik befolkningsgrupp. Dessa resultat bör därför tolkas med viss försiktighet.
När så är möjligt jämförs Malmö med Stockholm och Göteborg, riket som helhet och Skåne.
Dessa jämförelser syftar till att tydliggöra likheter och skillnader mellan befolkningen och dess
förutsättningar i Malmö och andra delar av landet. Stockholm och Göteborg har i egenskap av
storstäder, universitetsstäder och regionala tillväxtmotorer många likheter med Malmö. Göteborg
liknar också Malmö i termer av demografisk och socioekonomisk struktur. Övriga Skåne tillhör
samma arbetsmarknadsregion som Malmö och har ett stort befolkningsutbyte med Malmö
genom in- och utflyttning.
För flertalet indikatorer finns data som möjliggör att följa utvecklingen över tid och då redogörs
för detta. Men i något undantagsfall har bland annat metodförändringar medfört att det inte går
att göra jämförelser bakåt i tiden. Det är även värt att påpeka att tidsserierna är olika långa. För
vissa indikatorer finns data tillgänglig enbart för de senaste åren, i andra fall spänner datan över
en betydligt längre tidsperiod.
Rapporten tittar huvudsakligen på kön som indelningsgrund. Det medför att för en enskild
indikator kan utvecklingen gå i önskad riktning på övergripande nivå eller för kvinnor/flickor
respektive män/pojkar, men utfallet kan se olika ut för andra grupper av Malmöbor. Det finns
dessutom områden där det idag saknas statistik, både på nationell och lokal nivå, som skulle
behövas för att få en heltäckande bild gällande utfallet för olika grupper i förhållande till målen i
Agenda 2030. Det handlar till exempel om personer med funktionsnedsättningar, nationella
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minoriteter, papperslösa och hbtq-personer (SCB, 2020–1). Detta gör att det blir svårare att uttala
sig om vilka grupper i samhället som riskerar att lämnas utanför.

Merparten av rapporten utgör en beskrivning av utvecklingen inom vart och ett av de 17 Globala
målen. Varje mål följer ett enhetligt upplägg med en inledande beskrivning av vad målet innebär
på främst nationell och lokal nivå. Indikatorerna för varje mål presenteras samt en källhänvisning
till varifrån datan är hämtad. Utvecklingen för varje indikator visualiseras med hjälp av tre färger.



Rött indikerar att utvecklingen inte går i önskad riktning.



Grönt indikerar att utvecklingen går i önskad riktning.

 Gult indikerar att utvecklingen är oförändrad.
Varje mål avslutas med en beskrivande text av vad uppföljningen visar.
De Globala målen ska enligt agendan vara uppfyllda till år 2030. Utvecklingen för en indikator
visar bara om Malmö rör sig i önskvärd riktning eller inte, den visar inte från vilken nivå som
rörelsen sker eller om staden rör sig tillräckligt snabbt fram emot en hållbar nivå. Det beror bland
annat på att det inom flera målområden saknas definitioner på såväl global, nationell som lokal
nivå om vad som är en hållbar nivå, men även att det i vissa lägen saknas kunskap om vad som
utgör en faktisk hållbar nivå. Det finns dock en del konkreta och tidsatta mål som är relevanta för
Malmö stads uppföljning av de Globala målen. Främst gäller detta de miljömål som följs upp via
Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030. För att förstå om det görs tillräckliga insatser inom ett
område för att nå målet eller om det behöver göras mer, behöver djupare analyser göras.
Hållbarhetsrapport 2021 inleds med en sammanfattning av den Voluntary Local Review
(fortsättningsvis VLR) som Malmö stad lämnade in till FN i samband med det årliga
högnivåmötet om hållbar utveckling i New York sommaren 2021. Rapporten innehöll en
utfallsanalys av ett urval av mål och en fördjupning med fokus på stadens styrning gentemot de
Globala målen genom att undersöka hur hållbarhet integrerats och fortsatt kan integreras i
stadens styr- och ledningsprocesser.
Rapporten avslutas med stadskontorets bedömningar kring hur hållbarhetsrapporteringen kan
vidareutvecklas framöver, bland annat genom att fortsätta utvecklingen av indikatorerna i
samverkan med stadens övriga förvaltningar, en utökad användning av kvalitativ data och genom
att ta nästa steg i att integrera hållbarhetsanalyser i budgetprocessen.
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År 2015 antogs Agenda 2030 av FN:s 193 medlemsländer. Samma år skrev Malmö stad under en
deklaration (UN Sustainable Development Solutions Network, 2015) där staden åtog sig att
senast år 2020 ha tagit fram en integrerad, holistisk utvecklingsplan för arbetet med de Globala
målen för hållbar utveckling – en lokal Agenda 2030-plan. Arbetet som gjorts på övergripande,
strategisk nivå i Malmö stad för att genomföra åtagandet i deklarationen genomlystes i stadens
första VLR. Denna lokala granskning lämnades in till FN i juli 2021 tillsammans med
motsvarande rapporter från Helsingborg, Uppsala och Stockholm, samt de nationella rapporter
som gjorts av regeringen och Sveriges kommuner och regioner (fortsättningsvis SKR). Rapporten
presenterades sedan på FN:s högnivåmöte1 för hållbar utveckling. Förutom att dela kunskap och
lärdomar med andra städer och länder i världen, syftade Malmö stads lokala granskning till internt
lärande och fortsatt utveckling av arbetet mot ökad hållbarhet. Representanter från samtliga
förvaltningar och helägda bolag inom staden deltog i arbetet.
Detta kapitel är en sammanfattning av vad som kom fram i Voluntary Local Review Malmö 2021.
Malmö stads styrning mot de Globala målen (Stadskontoret Malmö stad, 2021–2), och de
rekommendationer som gjordes i rapporten. Kapitlet lyfter också några exempel på vad som är
på gång i Malmö stad för att få till en mer effektiv styrning mot hållbar utveckling.

Långsiktighet och integrering i ordinarie processer är ledord i det svenska genomförandet av
Agenda 2030. Huvudsakliga strategier för genomförandet är, enligt den proposition för
genomförandet som antogs av Sveriges riksdag (2020), att verka för en samstämmig politik där
alla politikområden ska arbeta och samarbeta för att genomföra agendan, att hållbar utveckling
ska integreras i ordinarie processer, samt att genomförandet ska präglas av principen om att inte
lämna någon utanför.
Sedan 2018 utgår Malmös strategiska Agenda 2030-arbete från Strategi för Malmö stads långsiktiga
arbete med Agenda 2030 (Malmö stad, 2018) som bygger på fem huvudprocesser:
•
•
•
•

1

In i ordinarie styr- och ledningssystem
Hållbar utveckling genom verksamhetsutveckling
Planerad kommunikation och delaktighet för lärande och förankring
Ökad kunskap för medvetna beslut

High-Level Political Forum on Sustainable Development
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•

Innovativa partnerskap som gör skillnad

Fokus för Malmö stads VLR var att undersöka den första delprocessen – hur Malmö stads
ordinarie styr- och ledningssystem styr mot de Globala målen, vilka steg som tagits för att
hållbarhetsintegrera processerna och därmed hur staden levt upp till åtagandet om en lokal
Agenda 2030-plan. Rapporten undersökte också hur staden tagit sig an principen om att ingen
ska lämnas utanför.

På lokal nivå visade granskningen i VLR att 55 av 86 kommunövergripande styrdokument
bedöms styra mot ett eller flera av de Globala målen och att det för varje Globalt mål finns
mellan 7 och 29 bidragande lokala styrdokument. I dialogen med förvaltningarna framkom
samtidigt att det inte är antalet styrdokument som avgör om styrningen är effektiv eller inte – ett
enda välfungerande styrdokument, som har en tillhörande plan för aktiviteter och uppföljning,
kan vara mer effektivt än fem andra som saknar detta. Styrning av en kommun utgörs dessutom
av en komplex väv av andra styrsignaler. Ibland är till exempel ledarskap och kommunikation
mer effektivt än ett styrdokument.
Bland de styrdokument som flest förvaltningar ansåg vara centralt styrande för deras
verksamheter återfinns bland annat utvecklingsplanerna för jämställdhet, barnets rättigheter och
anti-diskriminering, liksom Miljöprogram för Malmö stad och Trygghets- och säkerhetspolicyn, samtliga av
stor vikt för genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå.
Samtidigt visade intervjuerna att en del av de 86 kommunövergripande styrdokumenten bara är
relevanta för ett fåtal förvaltningar, och att andra styrdokument visserligen är relevanta, men inte
används. För att få till en mer effektiv och samordnad styrning i Malmö stad pågår ett
kommunövergripande utvecklingsarbete sedan flera år, på uppdrag av kommunstyrelsen
(Stadskontoret, Malmö stad 2018). En del av uppdraget innebär att se över samtliga
kommunövergripande styrdokument och de riktlinjer som ligger till grund för framtagandet av
nya sådana. Arbetet leds av stadskontoret och sker i samverkan med samtliga förvaltningar.

Lagstiftning och nationella riktlinjer lyftes fram som centralt styrande för verksamheten i
förvaltningarna. Även reglementena, som beskriver varje nämnds uppdrag och ansvar, bedömdes
av samtliga förvaltningar som starkt styrande. Generellt bedömdes reglementena gynna arbetet
för de Globala målen, men ansvaret att bidra till social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet
är inte uttalat eller tydliggjort i reglementstexterna. Det finns skrivningar om till exempel barnrätt,
jämställdhet och antidiskriminering, men inte för alla nämnder och formuleringarna skiljer sig åt
mellan olika nämnders reglementen. Kommunstyrelsen har under 2021 initierat en översyn av
samtliga nämndsreglementen (Stadskontoret, Malmö stad, 2021–3). Arbetet leds av stadskontoret
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och sker i samverkan med samtliga förvaltningar. Kunskap och erfarenheter från VLR tas med i
processen.

Malmös modell för att integrera de Globala målen, och därmed uppfylla åtagandet om en
holistisk, integrerad utvecklingsplan, har varit att utveckla Malmö stads budget till en lokal plan
för Agenda 2030.
Sedan 2020 bygger den politiska prioriteringen och formuleringen av kommunfullmäktigemålen i
stadens budget bland annat på analyser av den lokala utvecklingen enligt Agenda 2030. Vart
fjärde år, inför ny mandatperiod, görs en hållbarhetsrapport som synliggör och analyserar utfallet
i Malmö i förhållande till samtliga 17 mål. Med utgångspunkt i dessa analyser och andra
kunskapsunderlag formuleras inriktningen för nästkommande mandatperiods mål och
prioriteringar. Föreliggande rapport utgör således ett av flera underlag som kan ligga till grund för
prioriteringar inför nästa mandatperiod (2023–2026).

Att integrera de Globala målen i styrningen är ett första steg, men för att åstadkomma den
förändring som integreringen syftar till behövs också effektiva metoder och förändrade
arbetssätt. I staden finns redan idag en mängd verktyg som bidrar till att de beslut som fattas tar
hänsyn till en eller flera av de tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk).
Det handlar till exempel om barnkonsekvensanalyser, miljökonsekvensbedömningar och
jämställdhetsanalyser. Ett pågående uppdrag från kommunfullmäktige handlar om att ta fram en
modell för hållbarhetsanalys inför beslut (STK-2020-370). I detta ingår, förutom förslag på en
faktisk modell, bland annat att kartlägga befintliga metoder, identifiera eventuella luckor och
behov, samt att bedöma vid vilken typ av beslut som en hållbarhetsanalys är relevant. Arbetet
leds av stadskontoret och sker i samverkan med samtliga förvaltningar. Delrapportering väntas
ske under 2022.

Den sociala dimensionen av hållbarhet handlar om ett samhälle där mänskliga rättigheter
uppfylls. Principen om att ingen ska lämnas utanför innebär att särskild hänsyn ska tas till de
grupper i samhället som står längst ifrån att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda, eller som
riskerar att halka efter i utvecklingen. I Malmös VLR bedömdes att arbetet för att främja
mänskliga rättigheter har kommit långt i Malmö stad. De utvecklingsplaner som styrt arbetet för
jämställdhet, barnets rättigheter och anti-diskriminering lyfts av förvaltningarna som några av de
styrdokument som fått störst genomslag i verksamheterna. Stadskontoret har här en viktig roll
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genom att säkerställa att rättighetsarbetet kopplas ihop med hållbarhetsfrågorna i övergripande
styr- och ledningsprocesser.
En utmaning som lyfts särskilt i VLR-rapporten gällande principen om att inte lämna någon
utanför handlar om uppföljning. Det finns områden där det idag saknas statistik, både på
nationell och lokal nivå, för att få en heltäckande bild gällande utfallet för olika grupper i
förhållande till målen i Agenda 2030 (SCB, 2020–1). När statistiken har luckor, eller helt saknas,
blir det svårare att uttala sig om vilka grupper som riskerar att lämnas utanför. Det innebär en
utmaning i att synliggöra olika gruppers nuvarande levnadssituation och risker att hamna i olika
former av utsatthet och marginalisering och därmed att vidta adekvata åtgärder för grupperna.
Att kombinera kvantitativa med mer och fler kvalitativa uppföljningsmetoder nämns som en
särskilt viktig del av lösningen.

Till övervägande del bedömdes i VLR:en att Malmö stads modell och arbete för att integrera
hållbarhet i styr- och ledningsprocesser fungerar tillfredsställande. Men det konstaterades att det
finns utrymme för förbättringar. Historiskt sett har Malmö stad arbetat länge och framgångsrikt
med både ekologisk och social hållbarhet, men inte alltid samtidigt och tillsammans. Den
ekonomiska dimensionen har på senare år stärkts genom budgetens koppling till Agenda 2030.
Agenda 2030 som ramverk kopplar ihop samtliga dimensioner och ger möjligheter till att
ytterligare förstärka synergier mellan olika mål och politikområden. De 17 Globala målen är
odelbara och samtliga delar behöver ingå i ett samlat förändrings- och utvecklingsarbete för
hållbar utveckling. När VLR:en presenterades för FN konstaterades att Malmö, för att utveckla
och förstärka Agenda 2030-arbetet behöver:
•
•

•
•

Vidareutveckla arbetet med att länka ihop hållbarhets- och rättighetsfrågorna på ett
tydligare sätt,
bygga vidare på modellen för integrering av Agenda 2030 i kommunfullmäktiges budget
och budgetprocess, särskilt vad gäller genomförande och uppföljning, och fortsätta med
arbetet för att nå ambitionen om att budgeten ska vara den lokala Agenda 2030-planen,
fortsätta med hållbarhetsintegrering i fler relevanta delar av styr- och ledningssystemet, till
exempel ledarskap, rekrytering, kompetens, kunskap och kommunikation samt att
använda innehåll och konkreta förslag i VLR:en som underlag för Malmö stads
Hållbarhetsrapport 2021, samt som ett av flera underlag för dialog i relevanta interna forum
och som del i kommande dialogprocesser med samhällsaktörer.
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De Globala målen utgör riktningen för Malmös väg framåt. Kommunfullmäktiges budget för
Malmö stad 2020–2022 innehåller tretton mål som anger ett antal områden där nämnder och
bolag behöver kraftsamla för att åstadkomma en förflyttning. Vart och ett av de tretton målen
pekar mot ett antal Globala mål där KF-målet anses bidra till uppfyllelse.
Kommunfullmäktigemål 2020–2022

Globala mål

Utbildning och arbete
Malmö stad ska verka för att en större
andel elever ska fullfölja en
gymnasieutbildning inom fyra år.

Malmö stad ska verka för att en större
andel ungdomar ska arbeta eller studera.

Malmö stad ska verka för att öka andelen
Malmöbor som är självförsörjande.

Trygghet och delaktighet
Malmö stad ska verka för att öka
tryggheten bland Malmöborna och för att
brottsligheten ska minska.

Malmö stad ska verka för att öka
skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i
barns och ungas olika livsmiljöer.

Malmö stad ska verka för en god
etablering för nyanlända, stärka
delaktigheten och den sociala
sammanhållningen med ett särskilt fokus
på svenska språket.
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Stadsutveckling och klimat
Malmö stad ska verka för att staden
stärker sin position som regional
tillväxtmotor.

Malmö ska vara en föregångare när det
gäller minskade utsläpp av växthusgaser.

Malmö stad ska genom planeringen av
staden verka för minskad segregation.

Malmö stad ska verka för att minska
hemlösheten.

En god organisation
Malmö stad ska vara en attraktiv
arbetsgivare genom att säkerställa en
god arbetsmiljö och trygga anställningar.

Malmö stad ska säkerställa en god
kompetensförsörjning.

Fler Malmöbor, besökare och
samhällsaktörer ska uppleva att Malmö
stad levererar en god och likvärdig
service genom hög tillgänglighet,
professionellt bemötande, rätt kompetens
samt genom att ligga i framkant i den
digitala utvecklingen.
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I följande avsnitt redovisas Malmö stads nuläge i relation till de 17 globala hållbarhetsmålen
genom de drygt 100 indikatorer som är framtagna för att följa utvecklingen på lokal nivå. Varje
mål inleds med en beskrivning av vad det aktuella målet innebär på nationell och lokal nivå och
exemplifierar vad Malmö stad (eller andra kommuner) kan göra för att nå målet inom ramen för
det kommunala mandatet. De för målet aktuella indikatorerna presenteras med en bedömning av
huruvida indikatorn utvecklas i önskad riktning eller inte. Rött indikerar att utvecklingen inte ser
ut att gå i önskad riktning. Grönt indikerar att utvecklingen bedöms gå i önskad riktning, medan
gult indikerar att utvecklingen är oförändrad. Därpå följer en beskrivning av utvecklingen i
förhållande till de utvalda indikatorerna inom respektive målområde.

Agendans första mål, ingen fattigdom, syftar till att bekämpa fattigdom. Fattigdom kan i detta
sammanhang beskrivas som avsaknad av resurser som medför att en person inte har den
levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället, men det handlar även om brist på
makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet. Ur ett svenskt perspektiv blir utmaningarna inom
målet av annan karaktär än ur ett globalt perspektiv. I Sverige finns ett väl utbyggt välfärdssystem
och en generellt hög levnadsstandard som gör att frågan om fattigdomsbekämpning får
adresseras med andra utgångspunkter. I Sverige handlar utmaningarna främst om ökade
inkomstskillnader och en högre andel av befolkningen som lever i relativ fattigdom2. Den
offentliga sektorn fyller en viktig roll för att möta dessa utmaningar. Sveriges kommuner har ett
välfärdsåtagande som har stor betydelse för personer med små ekonomiska marginaler, inte minst
utifrån det kompensatoriska uppdraget som handlar om att skapa mer likvärdiga/jämlika villkor
för människor att delta i olika sociala sammanhang, få tillgång till kostnadsfria aktiviteter och
utbildningsinsatser. Detta då kommuner kan identifiera vilka människor, inte minst barn, som
lever i fattigdom och satsa resurser som hjälper dem till mer likvärdiga livsvillkor. Samverkan
med civilsamhället utgör en viktig del i detta åtagande (Glokala Sverige, u.å).
För mål 1 finns fyra indikatorer:



Ekonomisk utsatta hushåll, invånare 0–19 år, andel (%) (Källa: SCB, Kolada,
N02904)



Barn i familjer, långvarigt bistånd, andel (%) (Källa: Socialstyrelsens register över
ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RTB), Kolada U31809)

Ett av de mått som används för att mäta fattigdom i Sverige definieras av EU och kallas i Sverige för “låg
ekonomisk standard”. Det är ett mått på relativ fattigdom och visar hur många i ett hushåll som lever med
en inkomst efter skatt som underskrider 60 procent av landets medianinkomst.
2
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 Vuxna långvarigt bistånd, andel (%) (Källa: Socialstyrelsens register över

ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen (RBT), Kolada N31816)



Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%) (Källa: SCB, Kolada, N01401)

Det finns många sätt att mäta fattigdom, alla behäftade med olika problem. Ett problem som
specifikt har drabbat Malmö i jämförelse med de andra storstäderna är att inkomster intjänade i
utlandet som regel inte räknats in i den officiella inkomststatistiken. I och med arbetspendlingen
till Danmark gör detta att Malmöbornas inkomster underskattas jämfört med många andra
kommuner som saknar samma betydande arbetspendling till utlandet. I januari 2022 ändrade SCB
sin inkomststatistik till att inkludera inkomster från övriga Norden. Samtidigt uppdaterades den
historiska statistiken från och med 2011. Detta har dock inte i skrivande stund hunnit påverka
statistiken i Kolada3, vilket innebär att datan fortfarande är missvisande för indikatorerna om
ekonomiskt utsatta barn respektive äldre. Det går inte att på förhand avgöra hur dessa indikatorer
kommer att påverkas då de helt eller delvis är relativa mått som bygger på hur många som har en
inkomst under 60 procent av medianinkomsten. Ett antal av de som enligt den gamla statistiken
felaktigt pekats ut som ekonomiskt utsatta (till exempel sundspendlare) kommer med den nya
statistiken inte längre anses vara ekonomiskt utsatta. Men samtidigt kommer medianinkomsten i
Malmö att öka när inkomsterna från övriga Norden räknas in, vilket kan öka antalet Malmöbor
som hamnar under gränsen för ekonomisk utsatthet.
Inkomsterna från Danmark kan antagligen inte ensamt förklara de skillnader som finns mot de
andra kommunerna, till exempel gällande andel av hushållen som är ekonomiskt utsatta, men de
är en bidragande faktor. För att komplettera sådana mått används även andelen vuxna som får
ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd bygger på individuella bedömningar vilket betyder att
inkomster från utlandet tas i beaktning. Detta gör att jämförbarheten med andra kommuner
förbättras.
Andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll4 sjunker sakta i Malmö; andelen sjönk med
fyra procentenheter mellan 2011 och 2019.5 Även barn i hushåll med långvarigt ekonomiskt

Kolada har planerat att uppdatera sina inkomstsiffror vecka 15, vilket är efter att denna rapport ska vara
klar.
4 Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. Med låg inkomst avses
lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med
inflationsuppräkningar), och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer
definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under
året.
5 Mellan 2010 och 2011 sjönk andelen kraftigt, men då SCB mellan dessa år bytte metod för att räkna ut
vem som tillhör ett hushåll är det svårt att veta om detta skifte beror på en faktisk förbättring.
3
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bistånd6 har sjunkit sedan 2012, men med en ökning för 2019, vilket är det sista året med
tillgänglig data för denna indikator. Drygt ett barn av tretton i Malmö bor i ett hushåll med
långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta är en mer än dubbelt så hög andel som i Göteborg, som
ligger näst högst av storstadskommunerna. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt
bistånd påverkas på flera sätt. Det handlar inte bara om de vardagliga konsekvenserna av brist på
pengar och de begränsningar i livsvillkoren som detta medför, utan även om att många barn
känner av och påverkas av den oro som föräldrarna ofta lever med på grund av små ekonomiska
marginaler. Forskning visar även att barn som lever under ekonomiskt knappa förhållanden
riskerar att ha lågt ställda förväntningar på den egna framtiden och upplever ett utanförskap i
samhället (Rädda Barnen, 2021).
Andelen vuxna Malmöbor med långvarigt ekonomiskt bistånd7 var 2020 ca 4 procent och har
legat på ungefär samma nivå sedan 2010. När det gäller andelen äldre som befinner sig i
ekonomisk utsatthet8 syns en ökning över tid. År 2012 var det ungefär var tionde Malmöbo över
65 år, att jämföra med var femte 2019. Under perioden 2012–2019 har andelen alltså fördubblats.
Det är en högre andel äldre Malmöbor som har små ekonomiska marginaler jämfört med riket,
Stockholm och Göteborg. Även om en förändring är märkbar procentuellt sett är antalet dock
fortfarande litet och tidsserien kort. Forskning visar att äldre i en ekonomiskt utsatt situation är
mer begränsade i sin vardag, oftare ofrivilligt ensamma och har mindre stöd i vardagen och att
detta utgör riskfaktorer för både ohälsa och suicid bland äldre (Aspberg & Jönsson, 2017).

Mål 2 handlar om att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, hälsosammare
matvanor och främja ett hållbart jordbruk. Ur ett svenskt perspektiv handlar utmaningen inom
detta mål snarare om felnäring och att bryta ohälsosamma matvanor samt främja fysisk aktivitet
(Glokala Sverige, u.å). Till exempel så kan kommunen bidra till måluppfyllelse genom att arbeta
för bättre vattenkvalitet, bevarandet av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och hälsosam
och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg. Malmö stad utövar även tillsyn gällande
livsmedelshantering och kan därigenom säkra matens kvalitet.
För mål 2 finns sju indikatorer:

 Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) (Källa: Jordbruksverket, Kolada, N00403)
Antal barn som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit långvarigt ekonomiskt bistånd
dividerat med antal barn i kommunen. Barn avser barn under 18 år. Långvarigt bistånd avser 10–12
månader under året.
7 Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet vuxna
invånare (18 år och ålder). Långvarigt bistånd avser 10–12 månader om året.
8 Andel personer 65 år och äldre som ingår i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet
(KE) under 60 procent av median disponibel inkomst per KE.
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Total areal jordbruksmark (hektar) (Källa: Jordbruksverket)
Ekologiska livsmedel, kommunal verksamhet, andel (%) (Källa: Ekomatcentrum,
Kolada, U07514)

 Fetma bland barn och unga (Källa: Malmö stad, Medicinska elevhälsan, ELSA-data)


Fetma bland vuxna (Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor/HLV,
Region Skånes Folkhälsa vuxna)

 Frukost varje morgon, barn och unga, andel (%) (Källa: Malmö stad, Medicinska
elevhälsan, ELSA-data)

 Middag varje dag, barn och unga, andel (%) (Källa: Malmö stad, Medicinska
elevhälsan, ELSA-data)

De problem som finns kopplat till mat i Malmö och Sverige gäller framför allt övervikt och
ohälsosamma matvanor samt att få till en hållbar livsmedelsproduktion. Det betyder inte att
hunger och/eller undernäring inte förekommer i Sverige och Malmö. Undernäring bland äldre är
en riskfaktor som i sin tur har en koppling till flera bakomliggande orsaker som sjukdom,
matmiljö eller ensamhet.
Andelen ekologiskt odlad åkermark i Malmö har sjunkit med en procentenhet sedan 2015 och
ligger på åtta procent 2020. Andelen ligger dock fortfarande över värdet från 2010 och är i nivå
med värdet från 2009. Samtidigt har den totala arealen som används som jordbruksmark,
ekologisk eller ej, i kommunen minskat med nästan en tiondel sedan 2005. Detta är viktigt att
följa av flera anledningar. Malmö har en viktig del i bevarandet av åkermark eftersom mycket av
den åkermark som finns i och runt Malmö är av högsta kvalitet, i Sverige och i världen
(Jordbruksverket, 2013). Att arealen minskar är därför problematiskt utifrån ett socialt, ekologiskt
och ekonomiskt perspektiv. Det handlar om att säkerställa livsmedelsproduktionen på sikt. Att
den ekologiska andelen inte ökar spär på problematiken. Allt mindre ekologiskt odlad
jordbruksmark kan komma att förvärra utarmningen av jordar, försämra tillgången till rent vatten
och minska den biologiska mångfalden.
Uppföljningen visar på en stadig ökning av andelen ekologiska livsmedel i kommunens matinköp,
från en fjärdedel 2010 till drygt två tredjedelar 2019. Denna ökning sker dessutom från en redan
hög nivå. Ingen av de andra två storstäderna har ännu nått upp till nivå Malmö låg på 2015.
Andelen barn och unga med fetma9 var 6 procent i förskoleklass samt årskurs 4 och 7 procent i
åk 7–8 läsåret 2020/2021. De senaste åren har fetma bland barn och unga hållit sig på en
någorlunda stabil nivå. I förskoleklass och årskurs 4 har andelen ökat något över tid och i årskurs
9

Baseras på BMI (Body mass index) som beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd (m2)
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7–8 minskat marginellt. Bland vuxna låg andelen av befolkningen med fetma år 2019 på runt
15 procent, vilket var den högsta nivån sedan mätperioden startade 2000. Andelen var högre än i
Stockholm och Göteborg, men lägre än i riket.
Över 90 procent av alla barn i förskoleklass och årskurs 4 äter frukost varje morgon och nästan
samtliga äter middag varje kväll. Bland eleverna i årskurs 7–8 var det drygt fyra av fem som åt
frukost varje dag läsåret 2019/2020, en liten ökning sedan 2018/19. Så gott som alla åt middag
varje dag.

Mål 3 syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla.
Strukturella skillnader i livsvillkor och levnadsvanor leder på samhällsnivå till ojämlikhet i hälsa.
Skillnaderna i hälsa kan till slut bli så stora att de resulterar i skillnader i medellivslängd mellan
olika grupper. I Sverige har vi generellt en hög medellivslängd, god självskattad hälsa och god
tillgång till hälso- och sjukvård. En utmaning är dock de strukturella hälsoskillnader som finns
mellan olika grupper i samhället. För att nå måluppfyllelse bör det offentliga säkerställa mer
jämlika livsvillkor, möjligheter till en god uppväxt för barn och unga, en likvärdig och kvalitativ
utbildning och goda arbetsförhållanden samt jämlika möjligheter att bibehålla hälsa,
självständighet och delaktighet för äldre invånare. Kommuner, tillsammans med regioner,
ansvarar för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan på befolkningens hälsa sett
över en livscykel. Det handlar exempelvis om hur skolan och den sociala omsorgen fungerar, om
hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs och i vilken utsträckning det finns kultur- och
fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Dessa verksamheter har alla potential att vara såväl
hälsofrämjande som förebyggande (Glokala Sverige, u.å). En stor del av de faktorer som har en
påverkan på hälsan återfinns under andra mål i Agendan.
För mål 3 finns tretton indikatorer:



Riskkonsumtion alkohol, andel (%) (Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika
villkor (HLV) samt Region Skånes Folkhälsa vuxna.)





Daglig rökning, andel (%) (Källa: Region Skånes folkhälsa vuxna)
Dödlighet i bröstcancer i befolkningen 25 år eller äldre (Källa: Socialstyrelsen)
Dödlighet i lungcancer (Källa: Socialstyrelsen, Kolada, N02010)

 Incidens av hjärtinfarkter (Källa: Patientregistret och dödsorsaksregistret,
Socialstyrelsen, Kolada U01415)

 Antal fallskador per 100 000 invånare 65+ (Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen,
Kolada U20462)



Förtida dödlighet 15–64 år (Källa: Socialstyrelsen)
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Förtida dödlighet 25–64 år (Källa: Socialstyrelsen)
Medellivslängd, år (Källa: Kolada, N00923 (män) respektive N00925 (kvinnor))

 God självskattad hälsa, andel (%) (Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika
villkor och Region Skåne Folkhälsa vuxna)




Sjukfrånvaro, andel (%) (Källa: Malmö stad, KOLL HR/Personalredovisningen)
Framtidstro (Källa: Region Skåne Folkhälsa vuxna)

Coronapandemin påverkade svenskars hälsa dramatiskt under 2020. I april 2020 dog nästan
40 procent fler i Sverige än vad som var väntat baserat på historisk data. Störst var
överdödligheten bland äldre (SCB, 2021). Sedan dess har dödligheten sjunkit, men pandemin
fortsätter påverka hälsan i Sverige, Europa och världen. Den utveckling som diskuteras här
fokuserar till stor del på långsiktiga trender vilka antagligen inte påverkas nämnvärt av pandemin.
Pandemins effekter är dock tydliga i vissa indikatorer.
Andelen i Malmö som röker dagligen och som har en riskkonsumtion av alkohol har minskat för
både kvinnor och män de senaste åren. Andelen med en riskkonsumtion av alkohol har sjunkit
med nästan fem procentenheter (en fjärdedel) sedan 2004. Jämfört med riket är det en lägre andel
män i Malmö som dricker för mycket, men andelen ligger på samma nivå som i Skåne. Andelen
kvinnor i Malmö med ett alkoholintag som bedöms som riskfylld ligger i stort i nivå med såväl
riket som Skåne. Andelen rökare i Malmö har sjunkit med nästan tolv procentenheter (mer än
hälften) sedan millennieskiftet. Kommunen ligger dock över Skånesnittet för män, men under för
kvinnor när det kommer till andelen som röker dagligen.10
Dödligheten i både bröst- och lungcancer har sjunkit snabbt i Malmö mellan mätperioderna
2006–2010 och 2016–2020. Det är dock vanligare att dö i lungcancer i Malmö än i både Sverige
som helhet och i de andra två storstäderna. Bland de som drabbas av bröstcancer är dödligheten
dock lägre i Malmö än i Stockholm och Göteborg men i nivå med riket. Antalet hjärtinfarkter per
100 000 invånare är i princip oförändrat sedan 2015 med undantaget av en tillfällig minskning
2017.
Det blir också alltmer ovanligt med fallolyckor bland Malmös äldre, framför allt bland kvinnor.
År 2019 låg antalet på drygt 3 500 fallolyckor per 100 000 invånare 65 år eller äldre. Här har
förbättringen dock stannat av de senaste åren och Malmö ligger fortfarande över riket och
Göteborg, men under Stockholm.
När det gäller rökning kommer data för riket varje jämnt år, vilket innebär att denna data inte följer
samma periodicitet som Region Skånes folkhälsoenkät för vuxna. Men från och med 2022 deltar Skåne i
den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor vilket innebär att jämförelser med riket kommer kunna
göras framöver.
10
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Medellivslängden i Malmö ökar och den förtida dödligheten sjunker. Detta gäller för båda könen;
medellivslängden för kvinnor i Malmö har ökat med mer än ett år sedan 2010 och för män med
mer än två år.11 Mellan perioderna 2006–2010 och 2015–2019 sjönk antalet dödsfall per 100 000 i
åldersspannet 15–64 med nästan 60 vilket motsvarar ungefär en fjärdedel färre förtida dödsfall.
Det sker dock fortfarande fler förtida dödsfall (mätt per 100 000 invånare) i Malmö än i Sverige
som helhet och i Stockholm. Malmö och Göteborg ligger på ungefär samma nivå.
Medellivslängden är också kortare i Malmö än i de andra två storstäderna och i landet som helhet,
med undantaget att kvinnor i Malmö lever längre än kvinnor i Göteborg.
Andelen Malmöbor som uppger att de har en god hälsa har legat runt 70 procent sedan år 2000.
Det är därför svårt att peka på någon längre trend varken uppåt eller neråt. Sjukfrånvaron i
Malmö sjönk stadigt mellan 2016 och 2019 för att sedan öka med 1,5 procentenheter under 2020,
från 6,4 till 7,9 procent. Detta motsvarar en ökning med nästan en fjärdedel. Denna ökning får
förmodas vara en effekt av den pågående coronapandemin.
Framtidstron i Malmö försämrades mellan 2012 och 2019, för både kvinnor och män. År 2012
angav knappt 75 procent av de tillfrågade att de såg ganska ljust eller mycket ljust på framtiden.
Motsvarande siffra sju år senare var 69 procent. Det saknas jämförelsedata för landet som helhet,
men andelen kvinnor och män i Malmö som ser ljust på framtiden ligger något lägre än Skåne.
I Hållbarhetsrapport 2020 finns ett fördjupat avsnitt om hur Malmöborna mår där också barns och
ungas hälsa lyfts mer utförligt. Den rapporten visade att de allra flesta barn i elevhälsans
hälsoundersökningar uppgav att de mestadels mår bra och är nöjda med sig själva. Äldre flickor
mådde dock generellt sämre än övriga, vilket även kunde ses i Skåne och riket generellt. Även när
det gäller den psykiska ohälsan var det en betydligt högre andel flickor som uttryckte att de känt
sig deprimerade och ledsna (Stadskontoret, Malmö stad, 2021–1, sidan 94 ff). Flera rapporter
visar att pandemin har påverkat barn och ungas livssituation negativt och haft en inverkan på
barns psykiska välbefinnande.12 De ekonomiska och sociala konsekvenserna som pandemin
medfört kan komma att förstärka den negativa trenden med psykisk ohälsa ytterligare.
Barnombudsmannen lyfte bland annat i sin årsrapport 2021 att pandemins följdverkningar
sannolikt kommer öka barns och ungas behov av stöd och hjälp från barn- och
ungdomspsykiatrin och elevhälsan (Barnombudsmannen, 2020).

Notera att indikatorn visar ett medelvärde över fem år, så siffran för 2020 visar snittet för 2016–2020.
Detta görs för att få stabila siffror, kommuner är relativt små enheter att mäta medellivslängd på eftersom
relativt få dör varje år. Detta förklarar varför medellivslängden inte sjönk under 2020: även om
dödligheten var ovanligt hög 2020 var det fortfarande fler som dog (justerat för ålder) bara för några år
sedan.
12 Se bland annat Barnombudsmannens årsrapport (2020); Bris (2021); Forte Fokus (2020); Myndigheten
för delaktighet (2021).
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Mål 4 syftar till att ge alla medborgare tillgång till utbildning, vilket är en grundläggande mänsklig
rättighet. I Sverige finns sedan länge ett väl utbyggt utbildningssystem med hög tillgänglighet för
alla. De främsta utmaningarna handlar om bristande likvärdighet, kunskapsskillnader mellan
flickor och pojkar samt kompetensförsörjningsproblem (Glokala Sverige, u.å). Svenska
kommuner har ansvar för stora delar av utbildningssystemet och kan därigenom bidra till
måluppfyllelse.
För mål 4 finns femton indikatorer:






Barn i förskola, andel (%) (Källa: Skolverket och SCB, Kolada, N11800)




Meritvärde årskurs 9, hemkommun (Källa: Skolverket och SCB, Kolada, N15507)



Universitetsstuderande 19–30 år, andel (%) (Källa: Universitets- och
högskolerådet- samt SCB)



Lärarbehörighet i förskolan, lägeskommun (Källa: Skolverket och SCB, Kolada,
N11041)



Lärarbehörighet i grundskolan, lägeskommun (Källa: Skolverket och SCB,
Kolada, N15813)



Lärarbehörighet i gymnasieskolan, lägeskommun (Källa: Skolverket och SCB,
Kolada, N17813)

Eftergymnasial utbildningsnivå, andel (%) (Källa: SCB, Kolada, N01982)
Förgymnasial utbildningsnivå, andel (%) (Källa: Kolada, N01984)
Gymnasiebehörighet, andel (%), hemkommun (Källa: Skolverket och SCB,
Kolada, N15428)

Gymnasielever med examen inom fyra år, andel (%), hemkommun (Källa: SCB,
Kolada, N17461)

 Lärarbehörighet i grundsärskolan, lägeskommun (Källa: Skolverket och SCB,
Kolada, N18710)

 Lärarbehörighet i gymnasiesärskolan, lägeskommun (Källa: Skolverket och SCB,
Kolada, N18716)

 Lärarbehörighet i SFI (Källa: Kolada, N18703)
 Utsatta för mobbing, andel (%) (Källa: Region Skåne Folkhälsa barn och unga)


Trygghet i skolan (Källa: Skolinspektionen, Kolada, N15533)
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De indikatorer som listas här rörande resultatet för Malmös elever rör sig i önskad riktning.13 En
allt högre andel av barnen går på förskola, allt fler lämnar grundskolan med behörighet till
gymnasieskolan och en allt högre andel av gymnasieeleverna tar examen inom fyra år. I både
grund- och gymnasieskolan går det dock sämre för pojkarna än för flickorna, även om det går
bättre för båda grupperna. I både grund- och gymnasieskolan är resultaten i Malmö också
fortfarande sämre än i de andra två storstäderna och riket som helhet. När hänsyn tas till
elevsammansättningen har Malmö däremot ungefär samma andel behöriga grundskoleelever som
i riket som helhet. Malmös gymnasieskolor har till och med högre genomströmning än vad som
kan förväntas av en kommun med Malmös elevsammansättning (Stadskontoret, Malmö stad,
2021–1). Andelen inskrivna i förskolan14 i Malmö ligger i nivå med de andra två
storstadskommunerna och riket; 84 procent av alla barn i åldern 1–5-år i Malmö var inskrivna i
en förskola år 2020.
Den positiva utvecklingen ovan är antagligen en bidragande faktor till att andelen vuxna
Malmöbor med eftergymnasial utbildning ökar och andelen med enbart förgymnasial utbildning
minskar. En högre andel kvinnor än män är högutbildade och en högre andel män än kvinnor är
lågutbildade. Malmö har en lägre andel högutbildade än de andra två storstäderna, men ligger
samtidigt hela sju procentenheter över rikssnittet. Malmö ligger dock på ungefär samma nivå av
andel lågutbildade som riket, vilket är över de andra två storstäderna.
I Hållbarhetsrapport 2020 konstaterades samtidigt att det finns stora utmaningar på området.
Rapporten visade att elevernas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för deras resultat
och att det finns stora skillnader i måluppfyllelse. Vidare lyftes den betydande skolsegregation
som finns i Malmös kommunala grundskolor och det finns stora skillnader i skolresultat mellan
olika grundskolor i staden (Stadskontoret, Malmö stad, 2021–1, sidan 37 ff).
En annan utmaning som förenar utbildningsverksamheterna, som också har med likvärdigheten
att göra, är den rådande bristen på pedagogiskt utbildad personal. Andelen behöriga lärare i
grundskolan (oavsett regi) steg förvisso från 65 till 68 procent mellan 2019 och 2020, men detta
var i princip en återgång till nivån 2018. De kommunala grundskolorna har alla år en högre andel
behöriga lärare än de som drivs i enskild regi. För skolorna i enskild regi var andelen 60 procent
både 2019 och 2020, de lägsta två värdena under mätperioden. För de kommunala skolorna låg
nivån under samma två år på 66 respektive 69 procent. Jämfört med Göteborg, Stockholm och
riket som helhet ligger Malmö lågt, både för kommunala skolor och totalt.

De indikatorer som använts för att spegla Malmös elevers resultat i denna rapport utgår från elever
folkbokförda i Malmö oavsett var de går i skola och oavsett skolform, vilket innebär att både kommunala
och fristående skolor är inkluderade.
14 Antal barn inskrivna i förskola i kommunen dividerat med antal barn 1–5 år. Avser förskolor i
kommunen oavsett regi.
13
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Likaså har andelen behöriga lärare i gymnasieskolan ökat de två senaste åren, men året före det
sjönk andelen. Andelen behöriga gymnasielärare var därför i princip samma 2017 och 2020 (84,2
respektive 84,4 procent, totalt sett). Precis som för grundskolan ligger andelen behöriga lärare i
de kommunala skolorna konsekvent över de i enskild regi; 2020 var andelen 78 procent för de
enskilda och 90 procent i de kommunala skolorna. I jämförelse med de andra två storstäderna
och riket som helhet ligger Malmö högst för kommunala skolor och på delad förstaplats med
Göteborg totalt sett. För grundsärskolan och gymnasiesärskolan varierar andelen behöriga lärare
från år till år, men ligger generellt runt 85 procent. Detta är en högre andel än i de andra två
storstäderna och riket.15
Den nationella bristen på förskollärare liksom bristen på utbildade barnskötare påverkar
kompetensförsörjningen i Malmös förskolor. Andel heltidstjänster i förskolan med
förskollärarlegitimation har ökat marginellt, från 29 procent år 2018 till 31 procent år 2020. Även
här har de kommunala skolorna en högre andel än de enskilda; för 2020 var andelen bland de
kommunala skolorna 31 procent (upp från 29 procent året innan) och för de i enskild regi
27 procent (oförändrat under hela mätperioden).
Inom SFI-utbildningen har andelen behöriga lärare ökat sedan 2015, men sjönk från 82 till
76 procent mellan 2019 och 2020. Innan tappet under 2020 låg Malmö över de två storstäderna
och riket som helhet, men ligger nu bara över Stockholm.
Andelen elever som anger att påståendet ”jag känner mig trygg i skolan” stämmer åtminstone
”ganska bra” har sjunkit mellan 2016 och 2021, om än marginellt: från 79 till 77 procent. Det
saknas data för de övriga storstäderna för 2021, men 2018 låg Malmö lägre än de två andra
storstäderna och riket som helhet. Andelen av eleverna som anger att de är utsatta för mobbing
har utvecklats i olika riktning sedan 2012. Tydligt är dock att andelen som uppger att de blir
mobbade minskar desto högre årskurser som studeras. Andelen i årskurs 6 som uppger att de har
blivit mobbade har ökat med två procentenheter mellan 2012 och 2021, från 5,4 till 7,7 procent.
Andelen bland de i årskurs 9 är i princip oförändrad, från 4,1 procent 2012 jämfört med
4,4 procent 2021. Eleverna i årskurs 2 på gymnasiet har även de sett en minskning under
perioden, från 2,6 procent till 1,9 procent. Detta var i nivå, eller lägre, än andelarna i Skåne.

Detta mål handlar om att kvinnor, män samt flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor
och möjligheter att leva de liv de önskar. Målet betonar särskilt vikten av att kvinnor och flickor
ges ett starkare skydd och bättre tillgång till sina mänskliga rättigheter. En sådan utveckling är ett
effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa bättre förutsättningar för fredliga samhällen.

För grundsärskolan och gymnasiesärskolan redovisas inte statistik uppdelat efter om skolan drivs i
kommunal eller enskild regi.
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Sverige har sedan lång tid ett nationellt arbete för ökad jämställdhet.16 Trots detta kvarstår
skillnader mellan könen; män som grupp har mer makt och inflytande än kvinnor, äger mer och
har högre löner. Kvinnor tar fortfarande störst ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
Det finns även skillnader i hälsa mellan kvinnor och män. Kvinnor uppger generellt sämre hälsa
medan män har en kortare livslängd. Kvinnor utsätts för mer våld i nära relationer medan män är
mer utsatta för våld i det offentliga rummet (Glokala Sverige, u.å). Att arbeta med jämställdhet är
sedan länge ett kommunalt uppdrag. För Malmö stads del betyder det att verksamheter ska
planeras utifrån både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och att resurser fördelas
likvärdigt mellan könen. Personal inom kommunens kärnverksamheter såsom skola, vård och
omsorg ska ha ett icke-diskriminerande bemötande som inte utgår från stereotypa föreställningar
om kön. Kommunen har även ett ansvar att motverka alla former av våld eller hot om våld mot
kvinnor och flickor eller mot män och pojkar som inte anses agera inom ramen för
könsnormerna. Jämställdhet utgör även ett ansvar utifrån kommunen som arbetsgivare. Här
handlar arbetet främst om att främja jämställda arbetsvillkor.
För mål 5 finns 13 indikatorer:






Kvinnor i kommunfullmäktige, andel (%) (Källa: SCB, Kolada, N05815)








Kvinnors mediannettoinkomst, andel (%) (Källa: SCB, Kolada, N00952)

Chefer offentlig sektor, andel (%) (Källa: SCB, Kolada, N00209)
Chefer privat sektor, andel (%) (Källa: SCB)
Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%) (Källa: SKR:s personal- och
lönestatistik per november månad, Kolada, N00209)

Föräldrapenningdagar, män (Källa: Försäkringskassan, Kolada, N00943)
Anmälan misshandelsbrott (Källa: Brå)
Anmälan sexualbrott – sexuellt tvång/utnyttjande (Källa: Brå)
Anmälan– grov kvinnofridskränkning (Källa: Brå)
Anmälan– våldtäkt (Källa: Brå)

Misstänkta för misshandel, andel (%) (Källa: Länsstyrelsen Skåne,
Jämställdhetsstatistik 2019) (Tidsserie saknas)
Misstänkta för sexualbrott, andel (%) (Källa: Källa: Länsstyrelsen Skåne,
Jämställdhetsstatistik 2019) (Tidsserie saknas)
Nationellt finns ett övergripande mål för jämställdhetspolitiken som innebär att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Till detta finns sex delmål: En jämn fördelning av makt
och inflytande; Ekonomisk jämställdhet; Jämställd utbildning; Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet; Jämställd hälsa samt Mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Jämställdhetsmyndigheten, u.å1)
16
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Otrygg ensam utomhus på kvällen, andel (%) (Källa: Polisens trygghetsmätning)

Uppföljningen pekar i riktning mot en positiv utveckling i Malmö inom flera områden. Till
exempel ökar andelen kvinnliga chefer i privat verksamhet, vilket leder till en jämnare könsbalans.
Uttaget av föräldrapenning delas allt mer lika, tryggheten i det offentliga rummet förbättras och
inkomstgapet mellan kvinnor och män minskar. Men det går även att konstatera att utmaningar
kvarstår inom jämställdhetsområdet, utifrån indikatorerna framkommer bland annat att andelen
kvinnor i kommunfullmäktige minskar och att antalet polisanmälningar om misshandel och
våldtäkt ökar i Malmö.
Ett av målen för det jämställdhetspolitiska arbetet är en jämn fördelning av makt och inflytande.
Jämställdhetsmyndigheten konstaterar att utvecklingen stått relativt still i de svenska
kommunerna de sista 40 åren sett till andelen kvinnor i kommunfullmäktige
(Jämställdhetsmyndigheten, u.å-2). Data för perioden 2010–2018 visar att andelen kvinnor i
Malmös kommunfullmäktige har minskat något över tid, från 43 procent till 41 procent. Malmös
fullmäktige (mandatperioden 2018–2022) är mindre jämställt än Göteborgs och Stockholms som
båda har en 50–50 fördelning mellan kvinnor och män. Malmö ligger även lite under snittet för
riket (43 procent kvinnor).
Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet utgör en aspekt av
arbetet för mer jämställda samhällen. Fler kvinnor än män är chefer i offentlig sektor i Malmö,
liksom i övriga storstäder. Andelen ökar dessutom, om än långsamt. Från 61 procent år 2014 till
63 procent år 2017. Malmö har en högre andel kvinnliga chefer i offentlig sektor än Stockholm
och riket, men i nivå med Göteborg. När det gäller chefsuppdrag inom den privata sektorn är
män i majoritet, något som gäller både för Malmö och riket i stort. Över tid har andelen kvinnor i
chefsposition ökat marginellt i Malmö även i privat sektor, där andelen kvinnliga chefer i Malmö
ligger i nivå med Göteborg och riket, men är lägre än i Stockholm. Gapet mellan kvinnor och
män i chefsposition är större inom privat än inom offentlig sektor under perioden 2014–2017. I
offentlig sektor varierar gapet mellan könen under denna period mellan 22–26 procent medan det
i privat sektor ligger på 38–42 procent.
Att män och kvinnor delar på föräldraledigheten är viktigt för att nå jämställdhet. En jämnare
fördelning mellan könen har betydelse för bland annat livsinkomster och karriärmöjligheter, men
det har även en normerande effekt i samhället såtillvida att det uppfattas som normalt att män tar
ut föräldraledighet. Över tid har andelen dagar som tas ut av män i Malmö ökat, vilket kan
förklaras med såväl förändringar i lagstiftning som opinionsbildning för att främja ett mer
jämställt uttag av föräldradagarna. År 2011 togs 20 procent av dagarna ut av män, en andel som
ökade till 26 procent år 2020. Andelen föräldradagar som tas ut av män är lägre i Malmö än i
riket, Göteborg och Stockholm, men sett över tid har Malmö närmat sig de andra och år 2020 var
skillnaden marginell.
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Ytterligare en aspekt av jämställdhet handlar om möjligheten för kvinnor såväl som män att
arbeta heltid. I likhet med uttag av föräldraledighet påverkar hel- respektive deltidsarbete
individens livsinkomst och karriärutveckling men även sådant som nivåer på
trygghetsförsäkringar som sjukpenning och a-kassa. Under perioden 2011–2016 skedde i stort
sett inga förändringar, men från 2016 och framåt ökar andelen Malmöbor med heltidsanställning
år för år. Det är kvinnor, inte män, som i ökad utsträckning arbetar heltid. År 2011 arbetade 85
procent av männen och 71 procent av kvinnorna heltid. År 2020 arbetade fortfarande 85 procent
av männen heltid, medan 77 procent av kvinnorna hade heltidsanställningar. I Malmö arbetar
män heltid i ungefär samma utsträckning som män i Göteborg, Stockholm och riket i stort.
Kvinnor i Malmö arbetar heltid i samma utsträckning som kvinnor i de båda andra storstäderna,
men ligger över snittet för riket med 10 procentenheter.
Ett annat närliggande mått är hur kvinnornas inkomstnivåer förhåller sig till männens. Över tid
har kvinnornas mediannettoinkomst17 närmat sig männens i Malmö. År 2011 hade kvinnorna en
mediannettoinkomst på 84 procent av männens, vilket 2020 hade ökat till 87 procent.
Mediannettoinkomsten för kvinnor i relation till män är högre i Malmö än i riket och Göteborg
och i nivå med Stockholm, det vill säga att skillnaden mellan kvinnors och män inkomster är
mindre i Malmö än i riket och Göteborg, men i nivå med den i Stockholm.
En viktig aspekt av arbetet med ökad jämställdhet handlar om att minska och motverka olika
former av våld mot kvinnor. Det våld som män utövar gentemot kvinnor betraktas som den
yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Förutom det enskilda lidandet för den som
utsätts och andra närstående medför våldet även stora samhällsekonomiska kostnader
(Jämställdhetsmyndigheten, u.å-3). Indikatorerna visar utvecklingen över tid för polisanmälda
misshandelsbrott och sexualbrott (uppdelat på kvinnofridskränkning, sexuellt tvång/utnyttjande
samt våldtäkt). Med denna typ av indikatorer medföljer en svårighet att bedöma om utvecklingen
rör sig i önskad riktning eller inte. Ett ökat antal anmälningar av det specifika brottet kan tolkas
antingen som en ökad faktiskt förekomst av våldsyttringar eller som ett minskat mörkertal.
Data över antalet anmälda misshandelsbrott i Malmö visar att över tid görs allt fler anmälningar
av kvinnor medan trenden är sjunkande för män. År 2010 gjordes 474 anmälningar per 100 000
invånare av kvinnor, att jämföra med 729 för män. Tio år senare gjordes 503 anmälningar av
kvinnor och 479 av män. År 2020 var det med andra ord fler kvinnor än män i Malmö som
anmälde att de utsatts för misshandel. 2020 gjordes fler anmälningar av kvinnor i Malmö än i

Indikatorn avser kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla
mediannettoinkomst och omfattar personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området.
Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och
kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfereringar. När årets
hållbarhetsrapport färdigställs har indikatorn som avser mediannettoinkomst ännu inte uppdaterats med
ny inkomstdata som tar hänsyn till lön intjänad i övriga nordiska länder. För Malmö har detta betydelse då
många Malmöbor arbetar och får lön från Danmark.
17
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Stockholm, Göteborg och riket, i förhållande till befolkningens storlek. Bland män i Malmö
gjordes fler anmälningar än i Göteborg och riket, men färre än i Stockholm.
När det gäller kvinnofridskränkning18 har antalet anmälningar minskat över tid, en trend som
även syns i riket. År 2010 gjordes 16 anmälningar per 100 000 invånare, vilket tio år senare hade
sjunkit till 7, alltså mer än en halvering över perioden. 2020 gjordes färre antal anmälningar om
kvinnofridskränkning i Malmö jämfört med riket, Stockholm och Göteborg. Brå (2019) har
granskat orsakerna bakom minskningen av antalet anmälda brott avseende kvinnofridskränkning.
Granskningen landar i slutsatsen att minskningen inte tycks bero på att den faktiska utsattheten
minskar eller att anmälningsbenägenheten ökar. Förklaringen verkar snarare stå att finna i nya
registreringsrutiner vid anmälan där fler brott inledningsvis registreras som det enskilda
underbrottet, till exempel misshandel eller olaga hot. I det senare skedet av utredningen samlas de
enskilda brotten ihop till grov kvinnofridskränkning i de fall det är aktuellt (Brå 2019, sidan 8 ff).
Detta skulle även kunna förklara varför antalet anmälningar om kvinnomisshandel ökar.19 Över
tid syns en minskning även när det kommer till anmälningar som rör sexuellt tvång/utnyttjande
av kvinnor. Nivån är densamma i Malmö (1 per 100 000 invånare) som i Stockholm och riket,
men något högre än i Göteborg (0 per 100 000 invånare).
Antalet anmälningar gällande våldtäkt mot kvinnor har legat på i stort sett samma nivå under
perioden 2010–2018 (mellan 52–71 anmälningar per 100 000 invånare). Men från 2018 och fram
till 2020 ökade antalet våldtäktsanmälningar och 2020 gjordes 105 anmälningar per 100 000
invånare i Malmö, vilket är högre än i riket (84), Stockholm (70) och Göteborg (75).
Anmälningarna av våldtäkt mot kvinnor var betydligt fler än mot män. Under perioden 2010–
2020 har antalet anmälda våldtäkter mot män legat runt 5–6 fall per 100 000 invånare i Malmö.
Inom det jämställdhetspolitiska arbetet fokuseras särskilt på det våld män utövar mot kvinnor.
Mot den bakgrunden inkluderas indikatorer som anger kön på förövare respektive brottsoffer.
När det gäller misstänkta för misshandel utgör män en överväldigande majoritet. Av de som 2019
var misstänkta för misshandel och där brottsoffret var en kvinna över 18 år var 82 procent av
förövarna män och 18 procent kvinnor, vilket är i nivå med såväl Polisregion Syd som riket i
stort. Könsmönstret är än tydligare avseende sexualbrott. Här utgör andelen män 97 procent av
samtliga misstänkta, vilket är samma nivåer som gäller för Polisregion Syd och riket.

Brottet grov kvinnofridskränkning infördes i svensk lagstiftning 1998 och fokuserar på upprepade
kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation.
De handlingar som avses är exempelvis olaga hot, olaga tvång, misshandel, skadegörelse, överträdelse av
kontaktförbud eller förtal (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å).
19 Brå:s granskning visade att det tidigare var vanligt att brottet direkt registrerades som grov
kvinnofridskränkning, men att nya rutiner infördes som uppmanade polisen att registrera anmälan på de
olika underbrott som ingår i grov kvinnofridskränkning, till exempel misshandel eller olaga hot. Tanken
bakom denna förändring var att utredare och åklagare senare kan samla ihop samtliga brott för att nå upp
till lagens krav gällande grov kvinnofridskränkning (Brå 2019, sidan 10).
18
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Att öka tryggheten i det offentliga rummet har under lång tid varit en prioritering i Malmö.
Trygghetssatsningar kan kopplas till det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska
ha samma förutsättningar att forma samhället och sina egna liv. Uppföljningen visar att
otryggheten minskar i Malmö, både för kvinnor och för män. Det finns dock tydliga
könsskillnader som består över tid. Kvinnor upplever i högre utsträckning än män att det är
otryggt att vistas ensam ute på kvällen. 2007 uppgav 44 procent av kvinnorna i Malmö att det var
otryggt på kvällarna, vilket sjönk till 39 procent 2021. Drygt 28 procent av männen uppgav 2007
att de var otrygga utomhus på kvällen, vilket sjönk till 25 procent 2021. I Hållbarhetsrapport 2020
konstaterades även att det kvarstår utmaningar med den upplevda tryggheten bland stadens barn
och unga. Det gäller både tryggheten i det egna bostadsområdet och tryggheten när barn och
unga åker kollektivt (Stadskontoret, Malmö stad, 2021–1, sidan 88).

Målet handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla. Tillgång till vatten är en
förutsättning för att kunna leva ett tryggt och anständigt liv. Sverige har generellt god tillgång till
vatten och sanitet av hög kvalitet. Trots detta finns utmaningar, bland annat i att säkra en jämn
och tillförlitlig vattenförsörjning liksom behovet att öka omställningstakten för att kunna nå de
fastslagna nationella miljömålen (Glokala Sverige, u.å). Malmö stad kan bidra till målet genom det
kommunala ansvaret för dricksvatten och avlopp. Kommunen har ansvar för att genomföra
många åtgärder som krävs för förbättrad vattenkvalitet, minskade föroreningar och övergödning
av sjöar och vattendrag. Ansvaret omfattar både att tillgängliggöra rent vatten och sanitet och
tillsyn av andra aktörers verksamheter.
För mål 6 finns fyra indikatorer:

 Dricksvattenanvändning (Källa: VA Syd, MP 3.3.10)
 Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status (Källa: VISS,


Länsstyrelserna, Kolada, N85053)
Volym bräddat vatten inom Malmö (Källa: VA Syd och Malmö stad,
Miljöbarometern - vatten)



Vattendrag med god ekologisk status (Källa: Kolada, N85052)

Användningen av dricksvatten i Malmö har varit i stort sett oförändrad sedan 2005 inom de tre
sektorer som mäts (hushåll, industri, offentlig), men 2020 kan en svag uppgång ses. Nationellt
syns en långsam nedåtgående trend i vattenanvändningen. Om uppgången av vattenanvändning i
Malmö är tillfällig, till exempel som en följd av coronapandemin och hemarbete, eller ska ses som
ett tecken på att vattenförbrukningen kommer gå upp framöver är för tidigt att säga. Enligt
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Svenskt vatten använder hushållen i Sverige i snitt 140 liter per person och dag, men denna siffra
varierar från kommun till kommun. I Malmö ligger vattenanvändningen på cirka 157 liter per
person och dag, alltså något högre än snittet i landet.
Varmare väder på grund av klimatförändringarna kan komma att innebära att tillgången på
dricksvatten minskar. Det innebär i sin tur att även vattenanvändningen måste minska i minst
samma takt, eller fortare, för att bibehålla en god tillgång. I stort är vattentillgången i Malmö god,
men hög belastning på reningsverk och ledningsnät leder under delar av året till att trycket i
ledningarna tillfälligt går ner, det vill säga att vattentillgången är lägre än behovet. Detta beror på
att VA Syd inte hunnit med att producera och leverera vatten i samma takt som det förbrukas.
Detta händer till exempel under varmare perioder på året då många fyller sina pooler och vattnar
sina trädgårdar (VA Syd, 2021–1).
Ungefär 12 procent av vattnet i Malmö produceras i Malmö (Bulltofta reningsverk) och detta
vatten kommer från Grevietäkten som ligger i Staffanstorp. Vattnet i täkten är grundvatten som
kommer från Alnarpsströmmen. Detta är av stor betydelse för Malmös vattenförsörjning och
täkten fungerar även som en regional reservvattentäkt (VA Syd, 2021–2). Detta grundvatten
håller god kemisk och kvantitativ status över tid, vilket betyder att det finns mycket vatten av god
kvalitet. Dock finns det källor som har en betydande påverkan på grundvattnet och som kan
komma att riskera grundvattnets status över tid, så som förorenade områden, jordbruk, transport
och infrastruktur och historiska föroreningar (Länsstyrelsen, VISS, u.å).
Data som skulle kunna vara relevant för Malmö stad att följa är påverkan av urban användning,
det vill säga hur staden är en källa till påverkan på grundvattnet genom till exempel
dagvattenhantering, snöröjning, etableringar nära och i avrinningsområden och hantering av
förorenad mark. Resterande dricksvatten i Malmö kommer från andra vattentäkter, utanför
kommunen, vilket gör Malmö helt beroende av dricksvatten från täkter som staden inte har
direkt rådighet över. Detta gör det viktigt för Malmö att samarbeta och ha god dialog med andra
kommuner och aktörer för att även i fortsättningen säkra en bra vattentillgång för Malmöborna.
Mängden vatten som bräddar inom Malmö ligger på en låg nivå sedan 2015.20 Bräddning av
vatten är ett säkerhetssystem för att hantera stora mängder vatten vid till exempel kraftigt regn.
Då blir avloppsledningssystemet överbelastat och för att inte avloppsvatten ska gå baklänges och
översvämma källare och brunnar släpps orenat avloppsvatten ut. När bräddning sker släpps
orenat avloppsvatten ut, vilket kan ha stora negativa effekter på miljön, framför allt på kanaler
och hav. Detta är något som kan bli en större utmaning framöver då allt pekar på att
klimatförändringarna kommer leda till fler och kraftigare regn (SMHI, 2020), något som i sin tur
Bräddningar är tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade
och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. Normalt sker bräddning i samband med
kraftiga regn.
20
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kommer innebära en högre belastning på ledningssystemen oftare.
Vattendragen i Malmö uppnår inte god ekologisk status enligt EU:s vattendirektivs klassning
(Miljöbarometern, u.å). Detta visar på att det finns ett behov att återställa och skydda
vattenbaserade ekosystem i Malmö. En stor del av påverkan kommer från omkringliggande
jordbruk. Föroreningarna kan också ses i de övre grundvattenakvifärerna, det vill säga
underjordiska naturliga utrymmen med stor kapacitet att lagra vatten.

Målet handlar om att säkra tillgången till pålitlig, hållbar och modern energi. Sverige har generellt
god tillgång till energi och en relativt hög andel förnybar energi. Det gångna året har dock satt
fokus på en geografisk obalans mellan landets norra och södra delar när det gäller energitillgång
liksom ett kraftigt ökat pris på el, vilket påverkar såväl hushåll som företag (Glokala Sverige, u.å).
Malmö stad är både en stor användare och producent av energi. Kommunen kan exempelvis
aktivt arbeta med upphandlingskrav för att främja hållbar energi liksom att i den egna
produktionen använda ny effektiv teknik.
För mål 7 finns tre indikatorer:



Energi slutanvändning, MWh per invånare (Källa: SCB och Energimyndigheten,
Kolada, N45905)



Fossil energi i Malmö stad, andel (%) (Källa: Malmö stad, Miljöbarometern energi)



Andel förnybar och återvunnen energi, andel (%) (Källa: SCB, Eon, Sysav,
Vattenfall med flera)

Målet om att det ska finnas tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi för alla är en
förutsättning för att vårt moderna samhälle ska fungera och för att tackla de utmaningar som
finns. Slutanvändningen av energi behöver bli mer effektiv samtidigt som andelen förnybar energi
som produceras behöver öka. För Malmö är detta speciellt viktigt eftersom kapaciteten i elnätet
är lägre än önskat. Detta gör att det är svårt med nyetableringar och kan i värsta fall leda till
elbrist i kommunen vilket då blir en säkerhetsrisk.
Uppföljningen visar att slutanvändningen av energi per invånare har minskat något i Malmö
sedan 2011 och indikatorn utvecklas därmed i önskad riktning. Energieffektivisering är något
Malmö arbetat med under många år och också något som har stor effekt på målet då det syftar
till att sänka energianvändningen. Lägre energianvändning är i sig ett effektivt sätt att nyttja
resurser, men också en förutsättning för att energisystemet ska kunna ställas om till att bli
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förnybart och för att kapacitetsbristen ska kunna hanteras. Kapacitetsbristen som finns i Malmö
handlar om att merparten av den elenergi som används i Sverige produceras i norra delarna av
landet och elnätet har inte byggts ut i tillräckligt hög takt för att möta behoven i södra delarna av
landet.21 Detta är en utmaning som förvärras av att fler områden genomgår en förändring mot
ökad elektrifiering, som exempelvis transporter. Denna elektrifiering måste ske på ett
energieffektivt sätt så att energianvändningen kan fortsätta minska. Därmed blir det viktigt att
fortsätta arbetet med energieffektivisering samtidigt som utbyggnaden av förnybar
energiproduktion i Malmö och södra Sverige fortsätter.
Andelen förnybar och återvunnen energi som produceras i Malmö har ökat påtagligt sedan 2001.
En viktig anledning till detta är en utbyggd vindkraft. Solenergi utvecklas också fort och utbudet
och kvaliteten för solceller är bättre än tidigare. En stor del av ökningen sedan millennieskiftet
kommer från återvunnen energi, vilket i Malmö till stor del kommer från förbränning av avfall i
Sysavs anläggningar (Miljöbarometern, u.å). Avfallet som bränns i dessa anläggningar kan delas in
i avfall från fossila källor och avfall från biogena källor. Biogent avfall är avfall som består av
biomassa. Biogent och fossilt avfall generar koldioxid på samma sätt när de förbränns, men
biogent avfall kan ses som en del av ett kretslopp där koldioxid sugs upp när ny biomassa bildas,
till exempel i skog. Under 2020 uppskattade Sysav att ungefär 60 procent av energin från
förbränningsanläggningen i Malmö kom från biogena källor (Sysav 2021).22
Andelen fossil energi inom kommunens verksamheter nådde nästan noll procent år 2020. I
Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 anges att år 2030 ska hela Malmö försörjas med 100
procent förnybar eller återvunnen energi.

Agendans mål 8 syftar till att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. På nationell nivå uppvisar
Sverige en hög sysselsättning med goda löner och trygga arbetsvillkor. Det finns dock utmaningar
kopplade till en ökad andel otrygga anställningsförhållanden, brist på arbetskraft inom vissa
sektorer, löneskillnader mellan kvinnor och män samt ohälsa kopplad till arbete. Det finns även
utmaningar kopplade till att öka andelen unga i jobb och skapa sysselsättning för personer med
funktionsnedsättningar (Glokala Sverige, u.å). I Malmö stad genomförs insatser för att stödja
utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, inte minst de som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Ofta sker dessa insatser i bred samverkan med Arbetsförmedlingen och det
lokala och regionala näringslivet. Kommunen ansvarar även för den kommunala

Även andra delar av landet har liknande problem, som till exempel Stockholm.
Sättet att mäta hur stor del av energin som kommer från respektive typ av avfall har förändrats över tid.
Sedan 2014 analyseras den rökgasen som produceras löpande, vilket ger mer rättvisande statistik än
tidigare siffror som bygger på schabloner (Miljöbarometern, u.å; Sysav, 2020).
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vuxenutbildningen som bidrar till ett livslångt lärande och där människor ges möjlighet att
omskola sig även senare i livet.
För mål 8 finns åtta indikatorer:



Arbetslöshet 16–64 år, andel (%) (Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (RAMS),
Kolada N03932, data fram till 2020)





Arbetslöshet 18–24 år, andel (%) (Källa: Arbetsförmedlingen)



Arbetslöshet för inrikes- respektive utrikesfödda, andel (%) (Källa:
Arbetsförmedlingen)



Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS), 16–24 år, andel (%) (Källa:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och SCB, Kolada,
N02797)



Förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö (dagbefolkning) (Källa: SCB,
Kolada, N00981)

Arbetslöshet efter kön, andel (%) (Källa: Arbetsförmedlingen)
Arbetslöshet efter utbildningsnivå, andel (%) (Källa: Källa: Folkhälsomyndigheten,
folkhälsodata, data fram till 2020)

 Antal arbetsolyckor per 100 000 sysselsatta (Källa: Arbetsmiljöverket och SCB,
Kolada, N00998)

Under pandemiåret 2020 steg arbetslösheten kraftigt i hela Sverige. Detta gällde oavsett kön,
utbildningsnivå och födelseland, om än i olika utsträckning (Arbetsförmedlingen, 2021). Under
2021 vände trenden och i november 2021 var arbetslösheten i Malmö bara en tiondels
procentenhet högre än vad den var i november 2019, innan pandemin. Detta gäller för både
kvinnor och män. Bland utrikesfödda var arbetslösheten till och med lägre 2021 än den var 2019,
för båda könen. Utrikesfödda hade dock som grupp fortfarande betydligt högre arbetslöshet än
svenskfödda.
Utvecklingen har sett liknande ut i resten av Sverige. Arbetslösheten i Malmö ligger dock
fortfarande på en högre nivå än i övriga storstäder. År 2021 var arbetslösheten för både män och
kvinnor cirka sex procentenheter högre i Malmö än i Göteborg, och cirka sju procentenheter
högre än i Stockholm.
Den statistik som finns tillgänglig vid tidpunkten för denna rapport och som gäller gruppen unga
16–24 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) sträcker sig bara fram till 2019. Under denna
period kan man se att andelen kvinnor inom UVAS började sjunka efter 2016. Även bland
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männen har andelen UVAS sjunkit, med undantag för en mindre uppgång mellan 2017 och 2018.
År 2019 var skillnaden mellan könen ungefär en och en halv procentenhet: 10,6 procent av alla
män och 9,2 av alla kvinnor i åldersspannet varken studerade eller arbetade det året. Detta gjorde
att Malmö var den storstad med högst andel unga som varken arbetar eller studerar 2019.23
Antalet personer som har sin arbetsplats i Malmö ökar. Data för Malmös dagbefolkning24 sträcker
sig fram till 2019. Under de tio åren mellan 2009 och 2019 har antalet arbetsplatser i Malmö ökat
med över 40 000 och var i slutet av 2019 över 190 000. Detta motsvarar en ökning på 29 procent,
en större ökning än vad Stockholm (25 procent) och Göteborg (26 procent) upplevde under
samma period. Malmö blir allt viktigare för den skånska arbetsmarknaden.
Antalet arbetsolyckor25 har legat runt 760 per 100 000 sysselsatta per år sedan 2013, med
undantag av 2016 då antalet steg till 825. För 2018, det sista året med data, var andelen i princip
densamma för män och kvinnor. Tidigare år har män legat högre; 2012 var antalet drygt 500 för
kvinnor men drygt 800 för män per 100 000 sysselsatta. Sedan dess har alltså antalet olyckor ökat
för kvinnor och minskat för män. För både män och kvinnor ligger Malmö över de andra två
storstäderna. Dock är det vanligare att män i övriga Sverige råkar ut för en arbetsolycka än män i
Malmö.

Agendans nionde mål syftar till att verka för en fungerande och stabil infrastruktur som är
inkluderande och hållbar. Målet omfattar även en strävan efter hållbar industrialisering och goda
förutsättningar för innovationer. På nationell nivå har Sverige en väl utbyggd infrastruktur och
har länge arbetat för att främja en hållbar industri. Sverige ligger även bra till när det gäller ett
innovationsfrämjande klimat. För svensk del handlar utmaningarna främst om
omställningsbehovet från en linjär och fossilbaserad till en cirkulär och biobaserad ekonomi.
Utmaningarna handlar även om att skapa en resurseffektiv industri och att motverka
klimatförändringar och få en transportinfrastruktur som minskar beroendet av fossila drivmedel
(Glokala Sverige, u.å).

Svensk arbetsmarknadsstatistik innefattar i dagsläget inte de som arbetar utomlands och de som arbetar i
utlandet räknas inte heller som sysselsatta. Detta påverkar Malmö mer än de andra storstadskommunerna i
och med kommunens närhet till Köpenhamn. Detta påverkar framför allt siffror som räknar antalet eller
andelen som arbetar, som till exempel UVAS. Även arbetslöshetssiffrorna påverkas i viss mån eftersom de
som arbetar i Danmark inte räknas med i nämnaren vid uträkningen. Effekten på arbetslöshetsstatistik är
dock mindre än för sysselsättningsstatistik. I framtiden planerar SCB att justera sysselsättningsstatistiken
med hjälp av den nya inkomststatistiken med inkomster från övriga Norden. Det betyder att
sysselsättningssiffrorna för Malmö i framtiden kommer bli högre och mer rättvisande. När exakt detta ska
ske är ännu inte klart (SCB, 2020–2).
24 Dagbefolkning är antalet personer som har sin arbetsplats i ett område.
25 En arbetsolycka räknas här som antalet olyckor som lett till fysisk eller psykisk skada (dödsolyckor
borträknat) på en arbetsplats eller där en person vistats för arbetet.
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För mål 9 finns två indikatorer:
Elkonsumtion, industri (går ej att bedöma indikatorns riktning mot målet) (Källa:
SCB)
Förvärvsarbetande pendlare (går ej att bedöma indikatorns riktning mot målet) (Källa:
SCB, Kolada N00947, Kolada N00948, Kolada N00982)

Som diskuteras i mål 8 är det allt fler personer som har sin arbetsplats i Malmö. En stor andel av
dessa pendlar in från andra kommuner, och antalet stiger snabbt. Antalet inpendlare till Malmö
steg med nästan 9 000 personer mellan 2015 och 2019. Detta motsvarar en ökning med drygt
13 procent. Malmö blir en allt viktigare del av Skånes arbetsmarknad. Ökningen är i stort
jämförbart med gruppen förvärvsarbetande som både jobbar och bor i Malmö kommun som
ökade med drygt tolv procent (13 000 personer) och antalet utpendlare som ökade med
nio procent (3 000 personer). Det betyder att andelen av de som arbetar i Malmö som pendlar in
från en annan kommun har varit stabil under perioden. Andelen har ökat med en tredjedels
procentenhet, från 38,3 till 38,6 procent.
Vilken effekt denna ökade inpendling har på hållbarheten beror till stor del på hur dessa resor
genomförs. Indikatorer från mål 11 visar på att andelen resor som sker med kollektivtrafik i
Malmö har ökat snabbt. Detta tyder på att den delen av pendlingen som skett inom Malmö till
stor del har kunnat ske på ett hållbart sätt. Statistiken för pendling sträcker sig bara fram till året
innan pandemin slog till. Effekten av pandemin blev, i alla fall tillfälligt, mer hemarbete och
minskat pendlande. Vad effekten av pandemin blir på pendlingen på längre sikt återstår att se.
Den totala elkonsumtionen inom bygg- och tillverkningsindustrin i Malmö ökade med 8 procent
mellan 2015 och 2017, från 390 gigawattimmar till 421 gigawattimmar. Under 2017 låg den totala
elkonsumtionen inom sektorn ungefär i nivå med den i Stockholm, men var samtidigt bara
ungefär en tiondel av vad den var i Göteborg. Den negativa effekten av en ökad elkonsumtion
blir mindre om elenergin kommer från källor som är förnybara. I mål 7 kan man se att 2015 kom
nästan 40 procent av all energi som konsumerades inom Malmö stads organisation från fossila
bränslen, att jämföra med 2 procent år 2020. Likaså ökar mängden förnyelsebar och återvunnen
energi som produceras i Malmö i stort.
För att industrin ska kunna konsumera den elektricitet den kräver och för att fler ska kunna
pendla på ett hållbart sätt, krävs att det finns en god och hållbar infrastruktur baserad på förnybar
energiproduktion. Bara utifrån dessa indikatorer är det dock svårt att avgöra om Malmö rör sig
mot eller från måluppfyllelse för målet.
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Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt,
socialt som politiskt inflytande i samhället. Mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där
ingen lämnas utanför, vilket är ett ledord för genomförandet av agendan. Målet syftar till att
minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper inom länder, men även skillnader mellan
länder. Målet omfattar både ojämlika förutsättningar och ojämlika utfall. Hög grad av ojämlikhet
riskerar leda till bland annat konflikter, ohälsa och negativ klimatpåverkan. Ökad jämlikhet visar
starka positiva samband med ökad social rörlighet, ökad tillit samt förbättrad folkhälsa. Sverige är
ett av världens mest jämlika länder, men samtidigt finns en utmaning i att Sverige är det OECDland där den ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest. I Sverige syns ökade inkomstskillnader
och segregerade bostads- och arbetsmarknader. Även ojämlik hälsa är ett problem, vilket i sin tur
hänger samman med människors socioekonomiska förhållanden och sociala position i samhället
(Glokala Sverige, u.å). Malmö stad har genom sitt kommunala ansvar för skola, omsorg och
socialt stöd goda möjligheter att motverka ojämlikhet. Förskolan, grund- och gymnasieskolan har
ett kompensatoriskt uppdrag som har betydelse för ökad jämlikhet. Inte minst är en fullgången
grundskole- och gymnasieutbildning av stor vikt när det kommer till att skapa mer jämlika
livsvillkor (för vidare läsning se Malmö stad, 2013; Statens offentliga utredningar, SOU 2020:46).
Andra kommunala uppdrag av betydelse för att minska ojämlikheten är bostads- och
samhällsplanering liksom ett tillgängligt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
För mål 10 finns sex indikatorer:





Medelinkomst för personer 20 år och äldre (Källa: SCB)
Medianinkomst för personer 20 år och äldre (Källa: SCB)
Ginikoefficient (Källa: SCB, Kolada, N00997)

 Etableringsuppdraget (Källa: SCB, Kolada, N00973)


Avsaknad av tillit till andra, invånare 18–84 år, andel (%) (Källa: Region Skåne
folkhälsa vuxna, Folkhälsomyndigheten, Kolada U01413 – riket)

Lågt socialt deltagande 18–84 år, andel (%)26 (Källa: Region Skåne Folkhälsa vuxna
och Folkhälsomyndigheten, Kolada U60423.) (Tidsserie saknas)

Det finns flera sätt att mäta ekonomisk ojämlikhet. Ett sätt att analysera hur den ekonomiska
ojämlikheten mellan olika samhällsgrupper (exempelvis kvinnor och män) utvecklas är att studera

Denna indikator bygger på data från Region Skånes Folkhälsoenkäter. Då svarsalternativen förändrades
mellan 2012 och 2019 gjordes bedömningen att jämförelser över tid inte är möjliga.
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hur skillnaden i medel- och medianinkomst mellan grupperna förändras över tid.27 För båda dessa
mått har utvecklingen över tid, perioden 2011–2020, visat på stadigt ökade inkomster för Malmös
befolkning som helhet. Vid en jämförelse med riket som helhet är såväl medel- som
medianinkomst lägre i Malmö med en skillnad på cirka 10 procent (en skillnad som varit stabil
över tid).
Ginikoefficienten28 är ett annat mått som visar hur inkomsterna fördelar sig i ett samhälle.
Långtidsutredningen (Statens offentliga utredningar, SOU 2019:65) konstaterar att den
ekonomiska ojämlikheten i Sverige, mätt utifrån inkomstspridningen i ett samhälle, var som lägst
i början av 1980-talet men har ökat alltsedan dess. Förändringen tillskrivs ett flertal
bakomliggande förklaringar, bland annat ökade tillgångspriser (framför allt på bostäder),
förändringar i skattelagstiftningen liksom demografiska förändringar som driver upp efterfrågan
på arbetskraft med ökade löner som följd. Den långsiktiga trenden visar att den ekonomiska
ojämlikheten, i form av hur inkomstspridningen ser ut, förvisso har fluktuerat men likväl har
minskat något i Malmö som helhet under perioden 2011–2020. Malmös utveckling över tid är
snarlik den som gäller för riket. Vid en jämförelse med Göteborg och Stockholm visar utfallet att
den ekonomiska ojämlikheten 2020 var ungefär densamma i Malmö och Göteborg och högre i
Stockholm.29
Minskad ojämlikhet handlar även om att skapa goda förutsättningar för nyanlända att etablera sig
ekonomiskt, politiskt och socialt i det svenska samhället. Migrationen till Sverige förändrar de
demografiska förutsättningarna genom att många som flyttar till Sverige och Malmö är unga och
att de därigenom kan bidra till den utmaning samhällen står inför när allt färre ska försörja en allt
större andel äldre. Mot denna bakgrund är det viktigt med en god och snabb etablering i det
mottagande samhället. Uppföljningen visar att under perioden 2015–2020 har andelen Malmöbor
som deltagit i etableringsuppdraget30 och därefter gått vidare till arbete eller studier fluktuerat.
Perioden 2016–2018 skedde en påtaglig förbättring och en allt större andel Malmöbor hade
arbete eller studerade 90 dagar efter att ha lämnat etableringsuppdraget, medan andelen minskade
För båda dessa indikatorer (medel och medianinkomst) har ny data tillkommit 2022 som även
inbegriper löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder för perioden 2011–2020. För Malmös
del påverkar detta analysen då många Malmöbor får inkomst från Danmark.
28 Ginikoefficienten är ett mått som redovisar ojämlikhet i inkomstfördelningen. Ginikoefficienten kan ha
ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde visar på större ojämlikhet än ett lågt värde. Ginikoefficienten
avser disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och
skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Konsumtionsenhet avser ett
viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten
divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet.
29 Siffrorna här inkluderar inkomster från övriga nordiska länder. Äldre siffror från SCB exkluderade dessa
inkomster varför Malmös ojämlikhet (felaktigt) låg något högre i tidigare siffror.
30 Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20–64 år) samt nyanlända i åldern
18–19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för
invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar.
Arbetsförmedlingen är ansvarig för etableringsuppdraget och uppdraget erhåller statlig finansiering under
maximalt 24 månader.
27
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rejält 2018–2019 för att 2020 ligga på ungefär samma nivå som 2015. Det är en högre andel män
än kvinnor som efter etableringsuppdraget går vidare till jobb eller studier. Ett flertal
undersökningar har påvisat brister i likvärdighet när det kommer till insatser för män respektive
kvinnor såtillvida att kvinnor ges sämre stöd och insatser för etablering i det svenska samhället
(Riksrevisionen 2015; Dahlin 2017; SOU 2020:46). I Malmö minskar skillnaden mellan kvinnor
och män över tid, vilket troligen beror på en svag utveckling i önskad riktning avseende andelen
kvinnor som har arbete eller studerar 90 dagar efter etableringen. Jämfört med både riket och
Stockholm är det en lägre andel nyanlända i Malmö som lämnar etableringsuppdraget inom 24
månader för arbete eller studier, medan utfallet är något bättre jämfört med Göteborg.
Ett aktivt socialt deltagande31, exempelvis att besöka biblioteket och andra mötesplatser, gå på
bio, delta i en studiecirkel eller i en middagsbjudning, främjar såväl samhällelig som
mellanmänsklig tillit och kan i förlängningen bidra till minskad ojämlikhet och därmed ett mer
hållbart samhälle.32 Data från 2019 visar att drygt var femte Malmöbo kan sägas ha ett lågt socialt
deltagande, vilket ligger i nivå med snittet för riket. Bland män finns en högre andel med lågt
socialt deltagande jämfört med kvinnor. På grund av förändringar i svarsalternativ är det inte
möjligt att jämföra data över tid. I Hållbarhetsrapport 2020 analyserades barns och ungas sociala
deltagande och en av slutsatserna var att det finns utmaningar både utifrån ett jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv. Med utgångspunkt i kultur- och fritidsvaneundersökningen Ung livsstil
framkommer att den bredd av fritidsaktiviteter för barn och unga som är kommunalt
subventionerade når långt ifrån alla. En förklaring tros handla om barns och ungas ojämlika
förutsättningar såsom begränsade ekonomiska möjligheter att betala medlemsavgifter och
utrustning, olika möjligheter att ta sig runt i staden eller att det inom familjen saknas en tradition
av föreningsengagemang (Stadskontoret, Malmö stad, 2021–1, sidan 79 f).

31 Frågan

löd: Har du besökt/deltagit i någon av följande aktiviteter under de senaste tolv månaderna?
Därefter listades en lång rad aktiviteter så som studiecirkel, teater, sporttillställning, privat fest,
demonstration, släktmiddagar med flera. Den svarande kunde kryssa i flera alternativ. Svarande som angav
max en aktivitet ansågs ha lågt socialt deltagande.
32 I samband med Malmökommissionen togs en underlagsrapport fram som särskilt framhåller vikten av
social inkludering som förutsättning för hållbarhet. I rapporten används det närliggande begreppet socialt
kapital i betydelsen ”våra sociala nätverk, vårt sociala stöd, våra möjligheter att delta i samhällslivet och
graden av social samhörighet i vår närmiljö” (Emmelin & Eriksson 2012, sidan 11). För att socialt kapital
ska kunna mätas och följas upp översätts begreppet till tillit eller socialt deltagande (Ostrom 2000; Putnam
2000). Den förenklade logiken är att genom socialt deltagande uppkommer tillit, vilket i sin tur skapar
gemensamma normer och värderingar som fungerar som ett smörjmedel i samhällsmaskineriet. När tilliten
är hög, stabil och jämnt fördelad finns bättre förutsättningar att tillhandahålla kollektiva och
skattefinansierade nyttigheter, som trygghet i det offentliga rummet, bra utbildning och omsorg och
utbyggd samhällsservice. I ett samhälle som präglas av låg tillit riskerar viljan att bidra till gemensamma
nyttigheter att minska (Statens offentliga utredningar, SOU 2020:46; Emmelin & Eriksson 2012; Ostrom
2000; Putnam 2000). Forskning visar att denna tillit är markant lägre inom grupper med en utsatt position
i samhället, vilket kan minska möjligheterna att effektivt tillhandahålla samhällsservice till dem som mest
behöver den (Holmberg & Rothstein 2017).
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Tillitsnivån i Sverige är internationellt sett mycket hög (Holmberg och Rothstein 2017), men med
detta sagt finns det i befolkningen en relativt stor andel som säger sig ha svårt att lita på andra
människor. Vid en jämförelse mellan Malmö och landets samtliga kommuner utmärker sig
Malmö med högst andel människor som brister i tillit till andra, ett mönster som varit stabilt
sedan 2014 (Kolada U01413). Totalt menar nästan fyra av tio Malmöbor att de har svårt att lita
på andra, att jämföra med tre av tio i riket som helhet. Det är i stort sett ingen skillnad i tillit
mellan kvinnor och män i Malmö.

Agendans mål 11 syftar till att genom hållbar stadsutveckling göra städerna säkra och hållbara för
framtiden. De utmaningar som finns på nationell nivå är även kännbara i Malmö. Det handlar
bland annat om bostadsbrist och bostadssegregation. För en stad som växer så snabbt som
Malmö betyder detta utmaningar som behöver mötas i hur staden planeras inklusive sådana
aspekter som mark- och vattenanvändning och transportinfrastruktur (Glokala Sverige, u.å).
För mål 11 finns sex indikatorer:



Hemlöshet (Källa: Malmö stad, Kartläggning av hemlösheten och insatser för
hemlösa)







Trångboddhet (Källa: Boverket)



Utsläpp kväveoxider (Källa: RKA, Nationella emissionsdatabasen och SCB, Kolada,
N85047)

Ojämlikhetsindex (Källa: DELMOS, segregationsbarometern)
Skräp i stadsmiljöer (Källa: Håll Sverige Rent)
Färdmedelsfördelning (Källa: Resvanor i Skåne, Region Skåne)
Utsläpp, PM 2,5 (Källa: RKA, Nationella emissionsdatabasen och SCB, Kolada,
N85048)

De flesta Malmöbor har en bra bostad, men det finns relativt stora grupper i kommunen som
saknar en fast bostad och bor trångt (Stadskontoret, Malmö stad 2021–1). Arbetsmarknads- och
socialnämnden ändrade i 2021 års hemlöshetskartläggning sättet man räknar antalet hemlösa på.
Skillnaden är att numera inkluderas även de som bor i långsiktiga boendelösningar tillhandahållna
av kommunen som hemlösa.33 Långsiktiga boendelösningar är typiskt sett ett kommunalt
andrahandskontrakt. För båda den nya och den äldre definitionen av hemlöshet och för både
33

Detta var en anpassning till Socialstyrelsens definition av hemlösa.
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barn och vuxna, steg hemlösheten kraftigt fram till och med 2018 för att därefter sjunka kraftigt.
Mellan 2018 och 2020 minskade antalet hemlösa enligt den nya definitionen med knappt 1 300
barn (över 50 procent) och cirka 1 100 vuxna (30 procent). Enligt den äldre definitionen (som
alltså bara inkluderar de i mer kortsiktiga boendelösningar) var minskningen under samma period
drygt 900 barn (70 procent) och 850 vuxna (drygt 40 procent). Det finns troligen många
anledningar till att antalet hemlösa minskar i statistiken. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
har sedan 2018 satsat på bättre förebyggande arbete och ökade resurser till arbete med
utredningar och uppföljningar för att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor i tillfälliga boenden.
En ny vägledning har också tagits fram för att anpassa verksamheten till rättspraxis och som
innebär att strukturellt hemlösa inte längre har möjlighet att få ett kommunalt
andrahandskontrakt. Detta skulle i sin tur kunna minska incitamenten att anmäla sina
bostadsproblem. Därutöver har flertalet andra faktorer troligtvis bidragit till utvecklingen såsom
det ökade bostadsbyggandet i staden, den något kortare kötiden på Boplats Syd samt det
minskade kommunmottagande av nyanlända, från 2 500 per år 2016–2017 till 252 år 2021.
Gruppen nyanlända är särskilt utsatt på bostadsmarknaden då de saknar förankring på
bostadsmarknaden. Mellan 2020 och 2021 förändrades dock antalet Malmöbor i kortsiktiga
boendelösningar enbart marginellt. Samtidigt fortsatte antalet Malmöbor i långsiktiga
boendelösningar att minska. Med andra ord sjönk hemlösheten enligt den nya definitionen, men
inte enligt den gamla.
I Malmö var ungefär 15 procent av hushållen trångbodda34 2018. Andelen har ökat med en
procentenhet sedan 2012, även om utvecklingen mellan 2017 och 2018 visade på att ökningen
avstannat. Jämfört med andra storstäder ligger Malmö strax över Göteborg, men under
Stockholm. Totalt sett är Malmö den nionde mest trångbodda kommunen i Sverige. Samtliga åtta
kommuner med en högre andel trångbodda ligger i Stockholms län. Boverkets data är den mest
heltäckande och jämförbara datan som finns tillgänglig för tillfället, men den har inte uppdaterats
sedan 2018.35 Det är inte omöjligt att den mycket höga byggtakten i Malmö sedan dess kan ha
minskat andelen trångbodda i kommunen.
Bostadssegregationen efter inkomst har sjunkit i Malmö sedan 2015. Fortfarande är dock
segregationen på vad som får anses vara en relativt hög nivå: drygt hälften (53 procent) av de
resursstarkaste individerna36 i Malmö hade behövt flytta till ett annat område i staden för att
Det finns flera sätt att definiera trångboddhet och utfallet av trångboddhet beror på vilket mått som
används. I denna rapport används Boverkets (2020) mått som i sin tur utgår från Socialstyrelsens riktlinjer
som säger att ”[för) att ett hushåll inte ska anses trångbott bör det, utom för ensamstående utan barn, ha
sovrum utöver vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn bör kunna dela sovrum. Med beaktande av
stigande ålder och personlig integritet bör barn emellertid inte behöva dela sovrum (i detta mått har satts
en gräns vid 12 år). Vuxna som inte är sambor bör inte behöva dela sovrum” (Boverket 2020, sidan 23).
35 Trångboddhetsmått från Kolada täcker bara delar av bostadsmarknaden och kan därför inte användas
för att göra relevanta jämförelser av trångboddhetssituationen som helhet i olika kommuner.
36 Eller av de med minst resurser. Ojämlikhetsindexet som används här mäter hur de med minst respektive
mest resurser bor i förhållande till varandra.
34
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uppnå en stad helt utan segregation. Detta är dock en minskning med drygt fem procent sedan
2015. Det är svårt att jämföra nivåer av segregation mellan olika kommuner eftersom den lokala
kontexten är viktig. Dessutom påverkar kommunens storlek till viss del resultatet (Delmos, 2021).
Det är dock tydligt att även de andra storstäderna har sett en minskning av segregationen i sina
kommuner sedan 2015 (Stadskontoret, Malmö stad 2021–1).
Det uppmätta skräpet i stadsmiljön i Malmö har sjunkit med en fjärdedel mellan 2018 och 2020.
Fortfarande har Malmö nästan dubbelt så mycket skräp i mätningarna som Stockholm och
Göteborg samt snittet för alla kommuner som deltar i Håll Sverige Rents undersökning. Förutom
att skräpet i stadsmiljö påverkar upplevelsen av staden i sin helhet föder skräp mer skräp i staden
vilket leder till otrygghet (Håll Sverige rent, u.å). Dessutom utgör ungefär 80 procent av skräpet i
havet skräp som kommer från land. Att minska skräpet i staden är ett av målen i stadens
Kretsloppsplan 2021–2030.
Andelen av det totala antalet resor till arbete och skola som görs med kollektivtrafik och cykel har
ökat i Malmö. Detta har skett samtidigt som andelen bilresor har minskat samt att promenader
till och från arbete och skola har varit oförändrad.
Utsläppen per invånare i Malmö av både kväveoxider och partiklar (PM2,5) har minskat nästan
varje år sedan 2010. Kväveoxider kommer främst från utsläpp av bilavgaser, men även utsläpp
från arbetsmaskiner, sjöfart, industrier och energiproduktion är betydande källor. Det är
industrisektorn som står för de mesta av partikelutsläppen idag och transporter är den andra
sektorn med stora utsläpp. Partikelutsläppen i Malmö är på en lägre nivå än i de andra
storstäderna och riket som helhet. För kväveoxider ligger bara Stockholm lägre.

Målet syftar till att säkerställa strukturer som genererar en mer hållbar produktion och
konsumtion. Målet ska ses i ljuset av den globalt sett växande medelklassen som förmodas
medföra ytterligare tryck på jordens samlade resurser, vilket i sin tur ökar riskerna för negativa
effekter för miljö och människors hälsa. På nationell nivå är mål 12 det mål som pekats ut av
OECD som det svåraste för Sverige att nå fram till år 2030. Nivåerna av konsumtionsbaserade
växtgasutsläpp är höga i Sverige och det behövs även ett intensifierat arbete med att fasa ut farliga
kemikalier. Kommunen har goda möjligheter att arbeta med detta mål, bland genom att staden
varje år upphandlar varor och tjänster för stora belopp. Genom att utforma riktlinjer för
upphandlingar kan staden bidra till en innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som sina
leverantörers verksamheter i en hållbar riktning. Kommunerna ansvarar också för stora delar av
avfallshanteringen. Att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta kretsloppet
genom att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och
ligger i linje med flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 12. Konsumentrådgivning och
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energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommunen erbjuder för att stötta invånarna
till en mer hållbar konsumtion (Glokala Sverige, u.å).
För mål 12 finns sex indikatorer:



E-faktura (Källa: Malmö stad, Miljöbarometern – Malmö stads inköp)

 E-handel (Källa: Malmö stad, Miljöbarometern – Malmö stads inköp)



Grundsortiment (Källa: Malmö stad, Miljöbarometern –Malmö stads inköp)




Hållbarhetsmärkta varor (Källa: Malmö stad Miljöbarometern - Malmö stads inköp)

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (Källa: Ekomatcentrum, Kolada
U07514)

Insamlat kommunalt avfall kilo/invånare (justerat) (Källa: Avfall Sverige, Kolada,
U07801)

Att uppnå ett hållbart samhälle handlar i stor utsträckning om att minska de ekologiska avtryck
som människan ger upphov till. Att i ökad utsträckning nyttja digitala lösningar är ett sätt att göra
detta. En indikator för att följa utvecklingen handlar om användningen av e-fakturor. Andelen efakturor har ökat över tid och 2020 utgör dessa 93 procent av samtliga fakturor som har staden
som avsändare. Utöver att det är en kostnadsbesparing för kommunen att använda e-fakturor så
minskar även klimatpåverkan genom bland annat minskade transporter och minskad
pappersåtgång.
Genom att styra stadens inköp till e-handelssystemet nyttjas resurser mer effektivt genom att
systemet tillhandahåller varor och tjänster som är upphandlade med ramavtal och där staden kan
kontrollera att endast godkända produkter finns tillgängliga för försäljning och inköp. I
ramavtalen kan särskilda villkor ställas på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Sett över
perioden 2017–2020 är utvecklingen oförändrad, men på grund av att det gjorts förändringar i
stadens e-handelssystem under perioden är det svårt att avgöra om utfallet är helt rättvisande.
Staden försöker även styra mot ökad hållbarhet genom att upphandla varor som ingår i ett
särskilt grundsortiment. Grundsortimentet innehåller utvalda varor som konkurrensutsatts vilket
ger ett bättre pris. Ibland har även utökade hållbarhetskrav, utöver de ofta redan högt ställda
sociala och miljömässiga krav som gäller för hela sortimentet, ställts på utvalda produkter i
grundsortimentet. År 2017 utgjorde andelen varor som köpts inom grundsortimentet 83 procent
av andelen varor i hela sortimentet. År 2020 var andelen 68 procent, men det går inte säkert att
säga att detta är en försämring på grund av ovan nämnda förändring i e-handelssystemet.
Genom särskilda hållbarhetskrav i upphandlingar har Malmö stad även fortsatt arbetet med att
styra inköp mot varor och aktörer som bidrar till samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling.

48

Till exempel har staden genom upphandling en hög andel Fairtrade-märkta varor såsom kaffe
och te och staden har även förstärkt arbetet med återbruk av möbler, böcker, hjälpmedel och
kontorsutrustning genom en intern, kommungemensam förmedlingstjänst. Andelen ekologiska
livsmedel har stadigt ökat från år till år. Från en jämförelsevis redan hög nivå har ökningen
fortsatt och 2019 utgjorde andelen ekologiska livsmedel 69 procent av den totala mängden
inköpta livsmedel i kommunens verksamheter, vilket kan jämföras med 27 procent år 2010.
Malmö har över tid legat högre än både Stockholm och Göteborg. Utvecklingen går även i
önskad riktning när det kommer till andel hållbarhetsmärkta varor inom städ-, tvätt-, kontorsoch skolmaterial samt livsmedel. År 2017 var 63 procent av varorna hållbarhetsmärkta och 2020
var andelen ytterligare något högre (70 procent). Ett annat område där hållbarhetskrav i
upphandlingar är ett viktigt verktyg för kommunen rör upphandling av entreprenader för
byggnation av offentliga miljöer som till exempel skolor, idrottshallar och
infrastrukturanläggningar. För närvarande saknas indikatorer i uppföljningen av de Globala målen
för att kunna följa upp detta. Sådana upphandlingar påverkar flertalet andra Globala mål, till
exempel mål 11 (Hållbara städer och samhällen) just eftersom upphandlingar har potential att ge
effekt på många olika mål. Därmed bör indikator-urvalet ses över framöver för att bättre spegla
även detta område.
Malmöborna kan bidra till målet genom att minska mängden avfall de producerar. I Kolada
redovisas mängden kommunalt avfall37 per invånarantal efter att justeringar har gjorts för till
exempel inpendling. Detta eftersom en del av det avfall som samlas in i Malmö egentligen
produceras av personer från andra kommuner, till exempel under de timmar de arbetar i Malmö.
Med detta mått har mängden insamlat hushållsavfall minskat över tid, från 503 kilo per justerat
invånarantal år 2011 till 397 kilo år 2020. Det är framför allt mängden grovavfall samt mat- och
restavfall som har minskat sett till den justerade folkmängden. Dessa kategorier har minskat med
en knapp fjärdedel respektive drygt en sjättedel (Kolada U07484; U07482). Minskningen verkar
inte bero på att avfallet totalt sett har minskat, tvärtom har avfallet kopplat till hushåll ökat med
fyra procent (7 kiloton) under samma period (Miljöbarometern, u.å). Under samma period ökade
befolkningen med 15 procent och inpendlingen med 20 procent (SCB, u.å). Därför minskade
mängden avfall per invånare justerat för inpendling. Alla tre storstäder har minskat mängden
avfall justerat för inpendling sedan 2011. Malmö har sett till sin befolkning minskat sitt avfall
mest och låg 2020 under Stockholm, men över Göteborg.

Kommunalt avfall har ersatt det tidigare begreppet hushållsavfall i svensk miljölagstiftning och har en
närliggande definition (Naturvårdsverket 2021). Det innefattar avfall från hushåll samt jämförligt avfall
från affärer, kontor och industrier. Det är i Kolada uppdelat på matavfall och brännbart restavfall
(”hushållssopor”, det som slängs i soptunnan), förpackningar och returmaterial, farligt avfall (inklusive eloch batteriavfall) samt grovavfall.
37
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Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna. Effekterna av klimatförändringarna
påverkar oss alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdast. Förändrat klimat orsakar bland
mycket annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem.
Klimatförändringarna innebär hot mot människors hälsa och säkerhet. Ur ett svenskt perspektiv
utgör även detta mål en stor utmaning. Det beror bland annat på att utsläppen av växthusgaser i
andra länder på grund av svensk konsumtion har fortsatt öka över tid liksom att transporterna
ökar (Glokala Sverige, u.å). För Malmö stads och andra kommuners del handlar ansvaret om att
ta hänsyn till klimatrisker vid upphandling och konsumtion och att klimatanpassa den fysiska
planeringen genom bland annat satsningar på cykelinfrastruktur, trafikplanering och
markanvändning. Det handlar även om att minska energianvändningen i kommunala fastigheter.
För mål 13 finns tre indikatorer:



Växthusgasutsläpp inom det geografiska området (Källa: Malmö stad,
Miljöbarometern – Malmö stads klimatpåverkan)

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp, ton/person (Källa: Malmö stad,
Miljöbarometern – klimat) (Tidsserie saknas)



Kommunala miljöfordon (Malmö stad, Miljöbarometern - Malmö stads
klimatpåverkan)

Utsläpp som påverkar klimatet är ett globalt problem och oavsett var på jorden utsläppen
genereras påverkas alla. Det släpps ut allt mindre växthusgaser inom Malmös kommunala gränser.
Främst är det utsläppen från industri och energisektorerna som har minskat, även om också
utsläppen från vägtrafiken har minskat de senaste decennierna. Utsläppen inom Malmös gränser
steg under 00-talet och nådde en topp 2010 för att därefter sjunka. Denna topp, och minskningen
som har skett sedan 2010, kan till stor del tillskrivas en enda aktör, nämligen Öresundsverket.
Detta fossildrivna elverk producerade 2010 mer elektricitet än vad Malmö då konsumerade och
bidrog med en betydande del av utsläppen inom kommunens gränser. Efter 2010 sjönk
produktionen i verket fram tills att det helt togs ur drift 2017 (Miljöbarometern, u.å).
I indikatorn Växthusgasutsläpp inom det geografiska området, som diskuteras ovan, ingår dock enbart
de utsläpp som sker inom kommungränsen. Mycket av en individs påverkan på klimatet sker
utanför kommunen. Till exempel ingår inte de utsläpp som orsakas av produktionen av varor i
andra kommuner och länder.
Ett alternativt mått är därför konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga de utsläpp av
växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion och som visar den klimatpåverkan som
konsumtionen bidragit till både i Sverige och i andra länder. Största delen av de utsläpp som
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orsakas av svensk konsumtion sker idag utomlands. I den privata konsumtionen är det livsmedel,
transporter, boende samt kläder och skor som påverkar klimatet mest. Den privata
konsumtionen står för cirka två tredjedelar av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Den
resterande tredjedelen av utsläppen kommer från offentlig konsumtion (statlig och kommunal)
samt offentliga och privata investeringar (Naturskyddsföreningen, u.å).38
Det saknas statistik över tid för denna indikator och det går därför inte att se någon trend.
Mätningar som gjordes 2005 pekar på att de konsumtionsbaserade utsläppen i Malmö var
någonstans mellan en och en halv till dubbelt så stora som om bara de lokala utsläppen togs i
beaktning (Miljöbarometern, u.å).
I nuläget finns inget vedertaget sätt att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp på kommunal nivå i
Sverige, men det pågår ett forskningsprojekt inom Stockholm Environment Institute som förväntas
resultera i en beräkningsmodell. Malmö stad, via miljönämnden, följer arbetet och har påbörjat
förberedelser för att starta upp arbetet snabbt när modellen är klar.
Malmö stad använder en allt högre andel miljöfordon bland sina fordon. År 2020 var 93 procent
av de kommunala fordonen miljöfordon, en ökning med 16 procentenheter sedan 2015. Detta
nådde dock inte hela vägen fram till målet på 95 procent som satts upp i Miljöbilsstrategi för Malmö
stad 2017–2020 (Malmö stad, 2019–1).

Agendans fjortonde mål handlar om att ta hand om världens hav. Haven täcker 70 procent av vår
planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska
mångfalden för sin försörjning. Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver
globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten (UNDP, u.å). Sverige möter många
utmaningar inom detta mål (Glokala Sverige, u.å). Östersjön är en av världens mest nedsmutsade
innanhav och den ekologiska balansen är rubbad. För Malmös del handlar målet exempelvis om
att säkerställa en effektiv vattenrening liksom att skydda kust- och havsområdena. Kommunen
kan bidra genom att bland annat anlägga våtmarker som renar vattnet, jämnar ut flöden och ökar
den biologiska mångfalden.
För mål 14 finns fyra indikatorer:

 Fosforutsläpp till havet (Källa: VA Syd, Segeåns vattendragsförbund,
Miljöförvaltningen och SMHI)

En stor del av utsläppen från offentlig konsumtion omfattas av offentlig upphandling. När det gäller
investeringar så är den största posten utsläpp som kommer från svenska företags investeringar i fabriker
eller byggnader utomlands. En stor del av dessa utsläpp kommer från produktion av betong till
byggverksamhet (Naturskyddsföreningen, u.å).
38
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 Kväveutsläpp till havet (Källa: VA Syd, Segeåns vattendragsförbund,
Miljöförvaltningen och SMHI)

 Skyddad havsareal (Källa: SCB, Kolada N85056)


Ålgräsutbredning (Källa: Öresunds Vattenvårdsförbund, Miljöförvaltningen och
Länsstyrelsen)

Malmö kommuns yta består till större del av hav än av land39 och havet betyder mycket för
staden. Havet utgör bland annat ett populärt besöksmål på sommaren, det har stor betydelse för
den biologiska mångfalden, har en reglerande effekt på den lokala temperaturen och bidrar till
matförsörjning. Att vårda de marina miljöerna är därför viktigt för Malmö.
Mängden kväve och fosfor som förs ut till havet genom till exempel vattendrag i Malmö beror till
stor del på nederbörd. Torka ett år kan få utsläppen att minska det året medan ett år med mycket
regn kan öka utsläppen. Trender för dessa två indikatorer måste därför ses över lång tid. Både
kväve och fosforutsläppen var lägre 2020 än 2019, men sett på längre sikt finns det ingen tydlig
trend i utsläppen.
För att bromsa utvecklingen av förstörda ekosystem till havs och kollapsade fiskbestånd finns
marina skyddade områden. Syftet är att skapa oaser i havet där mänskliga aktiviteter är
begränsade och där djur och växter kan återhämta sig. Det kan också göra livet i havet mer
motståndskraftigt mot klimatförändringar (Naturskyddsföreningen, 2020). Den skyddade
havsarealen i Malmö har varit oförändrad på 5,9 procent sedan 2015. I resten av landet och i de
andra två storstadskommunerna har andelen ökat, även om förändringen i Stockholm var
marginell.
Malmö består till mer än hälften av hav och har en kustlinje som är 43 kilometer lång (Malmö
stad, 2021–2). Detta medför många möjligheter för en stad men också skyldigheter. Öresund är
ett i många avseenden unikt havsområde, men även ett mycket känsligt sådant. Det finns stor
potential för staden att dra nytta av och utveckla havet men med det följer också ett gemensamt
ansvar att ta tillvara på havet för att skydda och utveckla den biologiska mångfalden och för att
hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.
Den sista indikatorn för mål 14 är ålgräsets utbredning. Ålgräset fyller många viktiga funktioner i
Öresund. Det ger mat och uppväxtområden till olika organismer och förhindrar också
sedimenterosion. Utbredningen mäts genom att mäta på vilket djup ålgräset växer. Uppföljningen
visar att ålgräset idag kan växa på ett större djup än vad det kunde år 2000. Det tyder på att
ljusklimatet har förbättrats i vattnen i och runt Malmö (Miljöbarometern, u.å).

39

Malmö kommun består av 176 km2 hav, 157 km2 land och 1,5 km2 övrigt vatten (SCB, u.å).
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Målet handlar om att bevara och återställa naturens ekosystem och den biologiska mångfalden
och att använda dessa på ett hållbart sätt. Ekosystemen och den biologiska mångfalden är
grunden till liv och fundamentet för människan. För staden handlar det om att främja en hållbar
markanvändning för att stoppa förlusten och stärka den biologiska mångfalden och ekosystemen.
Utmaningen är att balansera mellan att bevara och stärka den biologiska mångfalden och dess
ekosystem och samtidigt tillåta uttag av naturresurser som efterfrågas i en växande ekonomi. De
svenska utmaningarna handlar om att utveckla ett hållbart skogsbruk, minska förlusten av
biologisk mångfald, hindra utbredningen av invasiva arter och att öka återställningen av
våtmarker (Glokala Sverige, u.å). Ekosystemen och den biologiska mångfalden ger också en
resiliens som gör att naturen kan motstå och hantera plötsliga förändringar, vilket skyddar vårt
samhälle vid till exempel översvämningar och värmeböljor. Allt detta brukar benämnas
ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som ekosystemen förser oss människor med. Fler
exempel på ekosystemtjänster är att växtlighet renar luften och reglerar temperaturen lokalt, tar
upp vatten vid till exempel regn eller översvämningar och reglerar populationerna av skadedjur
(exempelvis att nyckelpigor äter bladlöss eller att fåglar äter insekter). För Malmö stad, liksom för
andra kommuner, kan insatser handla om att ta beslut om att ett mark- eller vattenområde ska bli
naturreservat eller att i sin roll som markägare ta beslut om att återställa våtmarker, stärka
ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald. Kommuner kan även
tillvarata och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering,
byggande och förvaltning av egna områden.
För mål 15 finns 5 indikatorer:

 Fladdermöss (Källa: Malmö stad, miljöbarometern – natur och odling)



Grönyta inom tätort (Källa: SCB)
Hårdgjord mark inom tätort (Källa: SCB)

 Lavar och mossor (Källa: Malmö stad, miljöbarometern – natur och odling)
 Skyddad landareal (SCB, Kolada, N85055)
Det finns ingen riktigt bra uppföljning av biologisk mångfalden i staden och uppföljningen vilar
idag på endast två indikatorer: fladdermöss och mossor och lavar. De båda indikatorerna är i sig
bra men de räcker inte för att göra en analys av den biologiska mångfalden i staden. Hur vi mäter
biologisk mångfald i en stad är en utmaning som inte är inte unik för Malmö utan en utmaning
alla städer står inför. Fler organismgrupper och arter behöver följas upp, liksom deras livsmiljöer.
Fladdermöss är i sammanhanget lämplig som indikator eftersom fladdermöss påträffas i
småskaliga och variationsrika miljöer där det finns många insekter. Läget är stabilt för många
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fladdermusarter som finns i Malmö, men det finns undantag. Arten brunlångöra har dött ut i
Malmö, vilket beror på estetisk belysning av kyrktorn där arten lever (Länsstyrelsen, 2021). Att en
indikatorart40 dör ut är en varningsklocka eftersom detta indikerar att det kan ha skett eller kan
komma att bli stora förändringar i ett ekosystem.
Lavar och mossor är en bra indikator på luftkvalitet och markens kemi, då de är känsliga för stora
förändringar i luft och mark. När det gäller skyddsvärda lavar och mossor ses en uppgång från år
2012. Dock har inventeringsmetoden förändrats 2018, vilket gör att resultaten inte är helt
jämförbara. 2018 gjordes inventering av fler lavar och mossor än endast trädlevande.
För att ekosystemen och den biologiska mångfalden ska kunna bevaras och återskapas till en
hållbar nivå krävs att utrymme och ytor som gynnar dessa båda finns tillgängliga. I Malmö ökar
andelen hårdgjord yta och Malmö har störst andel hårdgjord yta vid jämförelse med Stockholm
och Göteborg. Hårdgjord yta kan betyda mindre andel kvalitativ yta för ekosystem och biologisk
mångfald. Det betyder i förlängningen att en stor del av ekosystemtjänsterna i staden riskerar att
försvinna, så som hantering av stora vattenmängder vid skyfall eller en avkylande effekt vid höga
temperaturer. Andelen grönyta minskar i Malmö, vilket även detta gör att ytan för ekosystem och
biologisk mångfald minskar. Malmö har den lägsta andelen grönyta av alla tätorter i Sverige som
har mer än 30 000 invånare (SCB, Statistikdatabasen). Dessutom är det stor skillnad på grönytors
kvalitet. En traditionellt skött gräsmatta innehåller bara cirka 10 växtarter och 100 djurarter,
medan en slåtteryta (liknande äng) har cirka 50 växtarter och 500 djurarter. Till en slåtteryta
kommer också andra fördelar som ekosystemtjänster i form av dagvattenhantering och
temperaturreglering.
Att bevara kvalitativ och skyddsvärd natur är ett effektivt sätt att bevara grönytor som är viktiga
för ekosystem och biologisk mångfald. Andelen skyddad landareal är relativt låg i Malmö och
lägre än i både Stockholm och Göteborg. Även om andelen skyddad landareal har gått upp något
har antalet naturområden minskat och naturvärdena har minskat. Det betyder att både kvaliteten
och kvantiteten av naturområden går i oönskad riktning (Malmö stad, 2019–2).
Idag finns ett för litet underlag för att på ett tillfredställande sätt kunna avgöra tillståndet hos
Malmös ekosystem och den biologiska mångfalden. Att det sker en försämring är klart, men hur
stor denna är och vad staden behöver göra för att ändra riktning har vi idag inte tillräckligt med
underlag för att avgöra. Under 2022 fortsätter arbetet med en ny naturvårdsplan för Malmö stad
där också nya indikatorer tas fram för att på ett bättre sätt kunna följa upp arbetet med biologisk
mångfald.

40

Växt eller djurart som speglar förekomst av andra arter eller annan företeelse i miljön.
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Detta mål påvisar kopplingen mellan fred och hållbar utveckling, två tillstånd som förutsätter
varandra. Målet handlar om att främja fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen där ingen
diskrimineras utifrån kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
ålder, könsidentitet eller könsuttryck eller sexuell läggning. Målet uppnås genom att motverka
olika former av våld och förtryck liksom att motverka korruption. Att främja och respektera
mänskliga rättigheter utgör en grundförutsättning för att målet ska kunna nås, men även för
Agendan som helhet och för principen om att inte lämna någon utanför. Sverige har en lång
sammanhängande tid av att leva i fred, korruptionen är relativt låg, det finns en generellt hög tillit
till rättssystemet och väl fungerande samhällsinstitutioner (Glokala Sverige, u.å). För kommunens
del handlar detta mål både om att säkerställa att verksamheten utövas på ett rättssäkert sätt och
att alla former av korruption beivras. En viktig del för att nå målet är att arbeta med
förebyggande insatser inom flera olika områden, insatser som i stor utsträckning utformas på
lokal nivå. Det handlar även om att möjliggöra för medborgarna att vara delaktiga i
samhällsutvecklingen, en princip som är central i ramverket för mänskliga rättigheter och likaså
för en vital demokrati.
För mål 16 finns 11 indikatorer:





Anmälda våldsbrott (Källa: BRÅ och SCB, Kolada, N07403)
Utsatthet för fysiskt våld (Källa: Polisens trygghetsmätning)
Våld i nära relationer, barnärenden (Källa: Polismyndigheten)

Anmälda hatbrott (Källa: Brå och SCB) (Tidsserie saknas)



Kränkande bemötande (Källa: Region Skåne Folkhälsa vuxna och
Folkhälsomyndigheten)








Otrygg ensam utomhus sent på kvällen (Källa: Polisens trygghetsmätning)
Polisen bryr sig om lokala problem (Källa: Polisens trygghetsmätning)
Utsatthet för skadegörelse (Källa: Polisens trygghetsmätning)
Utsatthet för stöld (Källa: Polisens trygghetsmätning)
Valdeltagande kommunvalet (Källa: Kolada N07403)
Valdeltagande riksdagsvalet (Källa: Kolada N05403)

Ett fredligt och inkluderande samhälle förutsätter trygghet och frihet från våld och Malmö
uppvisar en utveckling i önskad riktning när det gäller flera av indikatorerna. Bland annat visar
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den långsiktiga trenden att antalet våldsbrott41 minskat, färre utsätts för fysiskt våld, skadegörelse
och stöld och valdeltagandet ökar. Det är även allt fler Malmöbor som upplever att polisen bryr
sig om problem som finns i närområdet.
År 2011 anmäldes 1 793 brott per 100 000 invånare, vilket sjönk till 1 346 år 2020, en minskning
med drygt 25 procent. Malmö ligger på samma nivå som Stockholm, men samtidigt högre än
både Göteborg och riket. Även när det kommer till utsatthet för fysiskt våld syns i Malmö en
utveckling i önskad riktning över tid, för såväl kvinnor som män. År 2015 uppgav 2,2 procent av
män i Malmö att de utsatts för fysiskt våld, vilket sjönk till 1,9 procent år 2021. Bland kvinnor
som bor i Malmö har andelen våldsutsatta sjunkit från 1,8 procent 2015 till 1,2 procent 2021.
Barn får anses ha en särställning som särskilt skyddsbehövande. I Sverige har aga av barn varit
förbjudet sedan 1979. Sedan 2021 finns även en ny lag om barnfridsbrott som gör det brottsligt
att låta barn bevittna våld som sker inom familjen. Studier har visat att barn som upplever våld
oftare utvecklar posttraumatiskt stressyndrom än barn som utsätts för andra former av trauma
(Överlien, 2007).
Tillgänglig data omfattar enbart perioden 2019–2021 och redovisar antalet inkomna barnärenden
till polisen vad gäller våld i nära relation i Malmö. Det rör ärenden där barn själv utsatts för våld
eller där det förekommer våld i familjer med barn. Under den aktuella perioden har antalet
ärenden i Malmö ökat med lite mer än 30 procent, från 688 per 100 000 invånare till 917. Dessa
siffror går dock inte att jämföra med riket, Stockholm eller Göteborg.42 Enligt forskning är det
troligt att det är en ökad anmälningsbenägenhet som har medfört att siffrorna stigit på riksnivå
(Janson, Jernbro & Långberg, 2011; 2017). Detta antyder att siffrorna ovan till viss del kan bero
på ökad anmälningsbenägenhet, även om det inte går att fastställa. Enligt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen kan en tänkbar förklaring till ökningen vara att Socialstyrelsen år 2014 införde
nya allmänna råd och föreskrifter som säger att socialnämnden i princip alltid ska inleda en
utredning vid uppgifter om våld. Det innebär att man sedan dess både inleder utredningar oftare
och numera nästan alltid inleder utredning även på syskon då det finns uppgifter om våld mot
barn.
Fredliga och inkluderande samhällen förutsätter även att människor inte utsätts för hatbrott43
eller kränkande bemötande på grund av exempelvis hudfärg, kön, sexuell läggning, religiös
Indikatorn innefattar försök till mord eller dråp, misshandel (inklusive grov misshandel), våldtäkt
(inklusive grov våldtäkt), grov kvinnofridskränkning, våld mot tjänsteman samt rån (inklusive grovt rån).
42 Detta beror på att polisens olika enheter för brott i nära relation gör olika avgränsningar för hur de
mäter inkomna ärenden. Det finns visserligen nationell statistik via Brå, men rapporteringen till Brå från
lokal nivå har för vissa år registrerats på regional nivå istället, vilket gör att resultatet är missvisande.
43 I Sverige avser begreppet hatbrott tre olika lagrum: hets mot folkgrupp (BrB 16 kap. 8§), olaga
diskriminering (BrB 16 kap. 9§) och den så kallade straffskärpningsregeln (BrB 29 kap. 2 § 7 p.).
Straffskärpningsregeln anger att alla brott kan vara hatbrott om motivet har varit att kränka på grund av
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet
41
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tillhörighet, funktionsnedsättning eller könsidentitet. År 2020 anmäldes 49 fall av hatbrott per
100 000 invånare i Malmö, att jämföra med 46 för Stockholm och 41 för Göteborg. I riket som
helhet anmäldes 31 fall per 100 000 invånare. I de tre storstäderna ligger det ofta ett
främlingsfientligt eller rasistiskt motiv till grund för brottet. Malmö ligger något högre än
Stockholm och Göteborg när det gäller anmälda hatbrott med islamofobiska och antisemitiska
motiv. När det gäller homofobiska hatbrott ligger Malmö i nivå med Stockholm och Göteborg.44
När det kommer till kränkande behandling eller bemötande45 syns en utveckling i önskad riktning
i Malmö. I befolkningen som helhet har andelen Malmöbor som utsatts för kränkande
bemötande sjunkit från 32 procent år 2008 till 20 procent år 2019. Det är en högre andel kvinnor
än män i Malmö som uppger sig vara utsatta för kränkande behandling. Jämfört med riket i stort
är det en något högre andel män i Malmö som utsatts för kränkningar medan för kvinnor ligger
andelen utsatta i Malmö i nivå med riket. De kränkningar som Malmöbor utsätts för är ofta
kopplat till kön eller etnisk tillhörighet. I en studie från Region Skåne konstaterades att unga med
funktionsnedsättning oftare utsätts för mobbing, trakasserier och kränkningar i skolan och på
nätet jämfört med unga utan någon funktionsnedsättning (Region Skåne 2018).
En annan aspekt av fredliga och inkluderande samhällen handlar om människors upplevelser av
trygghet. Att vara otrygg i närmiljön kan få olika konsekvenser, bland annat kan människors vilja
att röra sig i det offentliga rummet eller att delta i sociala aktiviteter minska. Över tid syns en
utveckling i önskad riktning i Malmö. Andelen Malmöbor som upplever att det är otryggt att
vistas ensam på kvällen i det egna närområdet har minskat under perioden 2007–2021 från 37
procent till 33 procent. Otryggheten är större i Malmö än i Polisregion Syd46 och har så varit
under hela perioden. Det finns tydliga könsskillnader som består över tid. Kvinnor i Malmö är i
högre utsträckning otrygga när de befinner sig ensamma utomhus på kvällen än män i Malmö.
Vid den senaste mätningen, 2021, uppgav 39 procent av kvinnorna att de inte kände sig trygga
jämfört med 25 procent av männen (för ett resonemang om otrygghet bland barn och unga, se
sidan 35).

eller uttryck eller annan liknande omständighet. Brå definierar hatbrott som ”[b]rott motiverade av
gärningspersonens fördomar eller föreställningar om ras, hudfärg, nationalitet, etnisk bakgrund,
trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck” (Brå 2021, sidan 15).
44 Från och med 2020 har Brå gjort metodförändringar, vilket medför att datan inte är jämförbar bakåt i
tiden.
45 Kränkande behandling eller bemötande är reglerat i diskrimineringslagen och kan handla om allt från
utfrysning till mobbing eller verbala påhopp. För att det ska anses vara diskriminering måste handlingen
kunna kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder (DO u.å). Frågan om upplevelser av kränkande behandling eller bemötande ingår i Region Skånes
folkhälsoenkät och lyder: Har du under de senaste 3 månaderna blivit behandlad eller bemött på ett sätt så
att du känt dig kränkt?”.
46 Polisregion Syd omfattar Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.
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Upplevelser av otrygghet kan delvis hänga samman med polisens synlighet men även med
medborgarnas uppfattning om huruvida polisen bryr sig om de problem som finns i boende- och
närmiljö. Över tid är det allt fler Malmöbor som upplever att polisen tar problem i närområdena
på allvar. År 2007 var det 43 procent som instämde i detta vilket ökade till 54 procent 2021. Det
är fler män än kvinnor som upplever att polisen tar problem i närområdet på allvar. Jämfört med
Polisregion Syd är det fler Malmöbor som har uppfattningen att polisen uppmärksammar
problem i närmiljön.
Att drabbas av skadegörelse kan bidra till ökad otrygghet. Mellan 2007–2021 har andelen
Malmöbor som utsatts för skadegörelse minskat från 19 till 9 procent. Under denna period har
män generellt varit mer utsatta för skadegörelse, med undantag för 2018/2019 då en marginellt
högre andel kvinnor än män uppgav att de utsatts. Att utsättas för skadegörelse är vanligare i
Malmö än i Polisregion Syd, oavsett kön. Även när det kommer till stölder rör sig utvecklingen i
önskad riktning. År 2007 uppgav 22 procent av Malmöborna att de utsatts för stöld, att jämföra
med 11 procent år 2021. Tidigare var det vanligare att män utsattes för stöld, men 2021 är det lika
vanligt för kvinnor som för män.
Att studera och följa utvecklingen av valdeltagandet över tid är en viktig indikator när det gäller
inkludering och människors möjlighet att påverka samhället. Valdeltagandet har ökat i Malmö,
både avseende kommun- och riksdagsvalet, en ökning på cirka 6 procentenheter mellan 2002 och
2018. Trots en utveckling i önskad riktning har Malmö alltjämt ett lägre valdeltagande än både
riket och Stockholm och Göteborg.

Mål 17 handlar bland annat om att mobilisera och omfördela resursfördelningen mellan världens
rikaste och världens fattigaste länder (Glokala Sverige, u.å). Målet är centralt för genomförandet
av Agendan och de Globala målen även på lokal nivå. Det handlar exempelvis om mobilisering
och omfördelning av makt och resurser som krävs för genomförandet.
Till skillnad från de andra sexton målen finns för det här målet ingen vägledning för uppföljning
av Agenda 2030 i vare sig nationella eller lokala indikatorer.
Då målet handlar om ledarskap och samverkan för att kunna genomföra Agenda 2030 gjordes i
Hållbarhetsrapport 2019 och stadens första Voluntary Local Review (VLR, se kapitel 2 ovan) en
genomgång av hur Malmö stad arbetar med de fyra delmål som bedöms vara mest relevanta för
kommunen.

Samstämmig politik innebär att alla politikområden behöver bidra till målet om en rättvis och
hållbar global utveckling. All politik ska också genomsyras av agendans princip om att ingen ska
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lämnas utanför (Sveriges riksdag, 2020). En samstämmig politik handlar i praktiken bland annat
om att hantera målkonflikter och synergier mellan olika mål och verksamhetsområden; att inte
betrakta målen som separata, utan integrerade och beroende av varandra. Fullgången skolgång
(mål 4) ger till exempel bättre förutsättningar för framtida hälsa (mål 3). Infrastruktursatsningar
för kollektivtrafik och cykling kan både främja hälsa och minska koldioxidutsläpp (mål 3, 11 och
13). För att göra avvägningar mellan olika åtgärder och investeringar behövs beskrivningar av
förväntade effekter på exempelvis klimat, hälsa eller andra sociala utfall.

Malmö är en global stad i flera bemärkelser, inte minst för att över 180 nationaliteter finns
representerade bland stadens invånare. Devisen att staden agerar lokalt och bidrar globalt är
synlig i flera styrdokument, men det finns också ett stort engagemang genom globala partnerskap.
Dagens komplexa globala och lokala problem kan inte lösas av en enskild aktör, utan kommunen
behöver söka nya sätt att agera genom samverkan med civilsamhälle, akademi och näringsliv –
lokalt, nationellt och globalt. Detta är särskilt tydligt inom miljö- och klimatområdet där det ofta
inte räcker med att samarbeta inom ett avgränsat geografiskt område för att uppnå effekter.
Malmö ingår i ett antal partnerskap för att dela och utbyta kunskap kring flera av de Globala
målen. Basen för Malmös internationella partnerskap är EU, men kommunen ingår även i
partnerskap med utvecklingsländer.47

Kommunfullmäktige har sedan tidigare ställt sig bakom Malmökommissionens rekommendation
om att etablera kunskapsallianser för demokratiserad styrning. Detta mot bakgrund av att
samarbeten med akademi, idéburen sektor, näringsliv och Malmöbor är en förutsättning för att
kunna förstå orsaker till problem och hinder för utveckling liksom för att forma effektiva
lösningar. Under 2020 färdigställdes en extern utvärdering av Malmökommissionens arbete. När
det gäller förslagen om kunskapsallianser och demokratiserad styrning landade utvärderingen i
bedömningen att dessa varit lättare att genomföra än många av de andra rekommendationerna,
men att det likväl funnits utmaningar som främst kopplas till bristande förankring och
systematisering. Utvärderingen rekommenderade att Malmö stad bör bygga vidare på konceptet
med kunskapsallianser, inte minst för att kunskapsallianser ger goda förutsättningar för att
kunskap som tas fram inkluderar en mångfald av perspektiv, vilket i sin tur bedöms som
avgörande för politiska prioriteringar och ytterst för att åstadkomma nödvändig förändring (WSP
2020, sidan 7).

Det saknas en heltäckande bild över vilka globala partnerskap som olika nämnder och kommunala bolag
ingår i.
47
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Sammanfattningsvis handlar det här delmålet om att till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ
för att utveckla mått på framsteg som bidrar till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar
utveckling och som kompletterar bruttonationalproduktsnittet (BNP). I uppdraget från
kommunfullmäktige att integrera FN:s Globala mål i kommunfullmäktiges mål och att de ska
vara del av den nya budgetprocessen, ingick också att ta fram en struktur för att kunna följa
utvecklingen mot dessa mål (Malmö stad, 2019). Hållbarhetsrapporten och uppbyggnaden av en
indikatoruppsättning för analys och uppföljning av utvecklingen i relation till samtliga 17 Globala
mål är delar av denna struktur.
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Den nulägesbild som redovisas i Hållbarhetsrapport 2021 har tagits fram utifrån ett drygt 100-tal
indikatorer inom agendans olika målområden. Urvalet bygger på de indikator-set som används
för att följa upp de Globala målen på global och nationell nivå, de lokala indikatorer som finns att
tillgå i Kolada samt det urval som gjordes i samverkan med samtliga förvaltningar inför
Nulägesbeskrivning 2018 och Hållbarhetsrapport 2019. Men ett urval är just det, ett urval. Rapporten
ger inte en heltäckande bild och ett annat urval hade gett en delvis annan bild. Denna rapport,
Hållbarhetsrapport 2021, ger en översiktsbild av hur Malmö stad ligger till i förhållande till samtliga
Globala mål och en sammanfattning av resultatet finns i inledningen av rapporten. Nedan
diskuteras kort hur hållbarhetsrapporteringen i staden skulle kunna utvecklas framåt.

I inledningen av denna rapport beskrivs det utvecklingsarbete som pågått parallellt med årets
hållbarhetsrapport för att utveckla uppföljningen av de Globala målen. Det har resulterat i en
uppsättning indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen mot de Globala målen på lokal
nivå. Stadskontoret, i samverkan med stadens förvaltningar, behöver fortsättningsvis arbeta
gemensamt med en översyn och utveckling av indikatorerna för att än bättre spegla helheten och
komplexiteten inom varje målområde. Indikatorerna kommer också ses över så att de skilda
villkoren för barn, unga och äldre vägs in för alla relevanta indikatorer.

Att följa upp utvecklingen av de Globala målen kräver även analyser av komplexa orsakssamband
och samhällsförändringar som inte alltid kan beskrivas med hjälp av enbart kvantitativ data.
Parallellt med arbetet att utveckla indikatorerna kommer därför andra metoder för uppföljning att
utvecklas, metoder som kompletterar statistiken med forskning, kunskap och annan data, både av
kvalitativ och kvantitativ karaktär.
Principen om att inte lämna någon utanför är central i Agenda 2030. För att leva upp till den
behöver analyser som synliggör skillnader mellan olika grupper vara en naturlig del av stadens
hållbarhetsuppföljning. Att göra det har dock sina utmaningar då det finns områden där det idag
saknas statistik, både på nationell och lokal nivå, för att kunna följa utfallet för olika
befolkningsgrupper i förhållande till målen i Agenda 2030 (SCB, 2020–1). Ett sätt att hantera
detta kan vara en utökad användning av kvalitativa metoder.
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När det gäller utvecklingen av stadsövergripande analyser ser stadskontoret behov av ett
fördjupat samarbete med stadens fackförvaltningar. I fackförvaltningarna finns specialistkunskap
och möjligheter till omvärldsbevakning som är viktiga komponenter i de stadsövergripande
analyserna. I fackförvaltningarna finns också etablerade strukturer för dialog och samarbete med
professionen samt förståelse för verksamheternas utmaningar som är central för att analyserna
ska bli än mer relevanta.

Att använda hållbarhetsrapportering som underlag i budgetprocessen, nämndernas och bolagens
årsanalyser och i andra beslutsprocesser, bidrar till att synliggöra stadens utmaningar och hur
stadens samlade verksamheter kan möta dessa. Att systematiskt integrera
hållbarhetsrapporteringen i strategiskt viktiga dialoger kan stärka arbetet med att identifiera
gemensamma prioriteringar och insatser som behöver genomföras. En stadsövergripande process
pågår dessutom för att ta fram en modell för hållbarhetsanalys inför beslut, det vill säga metoder
som kan användas i relevanta beslutsprocesser och bidra till att ytterligare utveckla stadens
hållbarhetsarbete. För utvecklingsarbeten av detta slag är samverkan mellan stadskontoret och
stadens samlade förvaltningar och bolag en framgångsfaktor.
Den Voluntary Local Review (VLR) som Malmö stad presenterade för FN, se kapitel 2 ovan,
konstaterar att den nya budgetprocess som infördes år 2020 har skapat förutsättningar för att
kunna se Malmö stads budget som Malmös lokala Agenda 2030-plan. Integreringen av
hållbarhetsuppföljning och analyser i budgetprocessen svarar också upp mot rekommendationen
i VLR:en att bygga vidare på modellen för integrering av Agenda 2030 i kommunfullmäktiges
budget och budgetprocess, särskilt vad gäller genomförande och uppföljning.
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Ekonomisk utsatta hushåll, invånare 0–

Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat

19 år, andel (%)

socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm som
fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om
inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt
bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året.

Barn i familjer, långvarigt bistånd, andel

Antal barn som ingår i hushåll som någon gång under året mottagit långvarigt ekonomiskt

(%)

bistånd dividerat med antal barn i kommunen. Barn avser personer under 18 år. Långvarigt
bistånd avser 10–12 månader under året.

Vuxna långvarigt bistånd, andel (%)

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med antalet
vuxna invånare (18 år och äldre). Långvarigt bistånd avser 10–12 månader under året.

Ekonomiskt utsatta äldre 65+, andel (%)

Andel personer 65 år och äldre som ingår i hushåll med en disponibel inkomst per
konsumtionsenhet (KE) under 60 procent av median disponibel inkomst per KE.

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)

Ekologiskt odlad åkermark som andel av total areal åkermark (%). Med ekologiskt odlad
åkermark avses arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och
som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter.

Total areal jordbruksmark (hektar)

Jordbruksareal utgörs av åkerareal och betesareal.

Ekologiska livsmedel, kommunal

Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total

verksamhet, andel (%)

mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med
ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.
Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte.

Fetma bland barn och unga

Baseras på BMI som beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat.
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Fetma bland vuxna

BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat. Antal som beräknats ha ett
BMI 30 eller högre enligt ovan dividerat med antal som besvarat frågan.

Frukost varje morgon, barn och unga,

Frågeformulering: Jag äter frukost varje morgon.

andel (%)

Svarsalternativ: Stämmer mycket bra / stämmer ganska bra / stämmer dåligt /stämmer inte alls.
Andelen inkluderar: stämmer mycket bra /stämmer ganska bra.

Middag varje dag, barn och unga, andel

Frågeformulering: Jag äter middag/kvällsmat varje dag.

(%)

Svarsalternativ: Stämmer mycket bra / stämmer ganska bra / stämmer dåligt /stämmer inte alls.
Andelen inkluderar: stämmer mycket bra /stämmer ganska bra.

Riskkonsumtion alkohol, andel (%)

Index skapas av tre frågor:
a. Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?
b. Hur många "glas" drack Du en typisk dag då Du drack alkohol under de senaste 12
månaderna?
c. Hur ofta drack du sex "glas" eller fler vid ett och samma tillfälle under de senaste 12
månaderna?
För att identifiera personer med riskkonsumtion av alkohol poängsätts svarsalternativen på de
tre frågorna. Indexet kan ge maximalt 12 poäng. Gränsvärdet för riskkonsumtion av alkohol har
satts till 5 poäng för kvinnor och 6 poäng för män.

Daglig rökning, andel (%)

Frågeformulering: Röker du (omfattar tobaksvaror såsom cigaretter, cigariller och piptobak)?
Svarsalternativ: Nej / Ja, ibland / Ja, dagligen.
Andelen inkluderar: Ja, dagligen.

Dödlighet i bröstcancer i befolkningen

Diagnoser enligt ICD10: C50 enligt underliggande dödsorsak under mätperioden. Avser

25 år eller äldre

befolkning 25+ år, åldersstandardiserad.

Dödlighet i lungcancer

Genomsnittligt antal dödsfall på grund av lungcancer registrerade som underliggande eller
bidragande dödsorsak för redovisat årtal inklusive 4 år bakåt i tiden (per mätpunkt).

Incidens av hjärtinfarkter

Antalet insjuknade i hjärtinfarkt 20–79 år, åldersstandardiserade värden. Huvud- eller bidiagnos
från slutenvården samt fall med underliggande eller bidragande dödsorsaker enligt
dödsorsaksregistret med diagnoskoder I21 samt I22, enligt ICD-10.
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Antal fallskador per 100 000 invånare

Genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre.

65+

Per redovisat årtal gäller inklusive 2 år bakåt i tiden (per mätpunkt). Beräknat per 100 000
invånare 65 år och äldre.

Förtida dödlighet 15–64 år

Förtida dödlighet, mätt under perioden som dödsfall mellan 15–64 år, belyser dödligheten
under den period av människans liv som är minst förenad med död.

Förtida dödlighet 25–64 år

Förtida dödlighet, mätt under perioden som dödsfall mellan 25–64 år, belyser dödligheten
under den period av människans liv som är minst förenad med död.

Medellivslängd, år

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen för befolkning född i Sverige. Per
redovisat årtal gäller inklusive 4 år bakåt i tiden (per mätpunkt).

God självskattad hälsa, andel (%)

Frågeformulering: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
Svarsalternativ: Mycket bra / Bra / Någorlunda / Dåligt / Mycket dåligt.
Andelen inkluderar: Mycket bra / Bra.

Sjukfrånvaro, andel (%)

Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga
ordinarie arbetstiden.

Framtidstro

Frågeformulering: Hur ser du på framtiden för din personliga del?
Svarsalternativ: Jag ser mycket ljust på framtiden / Jag ser ganska ljust på framtiden / Jag ser
varken ljust eller mörkt på framtiden / Jag ser ganska mörkt på framtiden / Jag ser mycket mörkt
på framtiden.
Andelen inkluderar: Jag ser mycket ljust på framtiden / Jag ser ganska ljust på framtiden.

Barn i förskola, andel (%)

Antal barn 1–5 år inskrivna i förskola i kommunen dividerat med antal barn 1–5 år. Avser
förskolor i kommunen, oavsett regi. Eftersom täljaren inte tar hänsyn till om ett inskrivet barn är
skrivet i kommunen utan kan vara skrivet i en annan kommun kan andelar över 100%
förekomma.

Eftergymnasial utbildningsnivå, andel

Invånare med eftergymnasial utbildning 25–64 år. Eftergymnasial avser: eftergymnasial

(%)

utbildning kortare än 3 år, längre än 3 år samt forskarutbildning.

Förgymnasial utbildningsnivå, andel (%)

Invånare 25–64 år med förgymnasial utbildning som högsta utbildning.
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Gymnasiebehörighet, andel (%),

Andel (%) elever i åk 9 som var behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. För att en

hemkommun

elev ska vara behörig krävs godkänt betyd i ämnena svenska, svenska som andra språk, engelska
och matematik samt i ytterligare fem ämnen, totalt åtta ämnen.

Meritvärde årskurs 9, hemkommun

Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne
enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgifterna avser elever
folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Gymnasielever med examen inom fyra

Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan som har

år, andel (%), hemkommun

examen inom 4 år. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex
nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej.

Universitetsstuderande 19–30 år, andel

Antal vuxna 19–30 år inskrivna vid högskola/universitet dividerat med antal vuxna 19–30 år,

(%)

boendekommun.

Lärarbehörighet i förskolan,

Andel (%) anställda med heltidstjänster som har förskollärarexamen.

lägeskommun
Lärarbehörighet i grundskolan,

Andel (%) lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i

lägeskommun.

grundskola, lägeskommun.

Lärarbehörighet i gymnasieskolan,

Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskola belägen i kommunen

lägeskommun.

(omräknat till heltidstjänster).

Lärarbehörighet i grundsärskolan,

Andel (%) lärare, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskollärarexamen eller

lägeskommun.

fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis, i kommunala och fristående
grundsärskolor belägna i kommunen.

Lärarbehörighet i gymnasiesärskolan,

Andel (%) lärare, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, i kommunala och fristående

lägeskommun.

gymnasiesärskolor belägna i kommunen.

Lärarbehörighet i SFI

Andel (%) tjänstgörande lärare i SFI med pedagogisk högskoleexamen.

Utsatta för mobbing, andel (%)

Frågeformulering: Hur ofta har du blivit mobbad i skolan under de senaste månaderna?
Svarsalternativ: Jag har inte blivit mobbad i skolan de senaste månaderna / Det har hänt 1 eller 2
gånger under de senaste månaderna / 2 eller 3 gånger i månaden / Ungefär 1 gång i veckan /
Flera gånger i veckan
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Andelen inkluderar: 2 eller 3 gånger i månaden / Ungefär 1 gång i veckan / Flera gånger i
veckan.
Trygghet i skolan

Antal elever i årskurs 9 som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller
"stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", dividerat med
det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer från Skolinspektionens
"Skolenkäten". För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i
den aktuella kommunen.

Kvinnor i kommunfullmäktige, andel (%)

Kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige dividerat med antal ledamöter i kommunfullmäktige
totalt, multiplicerat med 100. Statistiken tas bara fram vart fjärde år.

Chefer offentlig sektor, andel (%)

Anställda 16–64 år med arbetsplats i kommunen (dagbefolkning) efter Yrke (SSYK 2012),
arbetsställets sektorstillhörighet, kommun, år och kön. I offentlig sektor ingår offentliga bolag.
Chefer definieras som alla SSYKkoder som börjar på 1, exklusive politiker.

Chefer privat sektor, andel (%)

Anställda 16–64 år med arbetsplats i kommunen (dagbef) efter Yrke (SSYK 2012), arbetsställets
sektorstillhörighet, kommun, år och kön. I privat sektor ingår "övriga organisationer". Chefer
definieras som alla SSYKkoder som börjar på 1, exklusive politiker.

Heltidsarbetande månadsavlönade,

Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen totalt

andel (%)

dividerat med sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent.
Avser november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Kvinnors mediannettoinkomst, andel (%)

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst,
avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av
alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och
transfereringar minus skatt och övriga negativa transfereringar. Inkomsten är beräknad per
individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har
i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet dividerat med personer som var
folkbokförda både den 1 januari och den 31 december, och som tillhörde en familj med
disponibel inkomst skild från noll kronor.

Föräldrapenningdagar, män

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män i kommunen tar ut.
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Anmälan misshandelsbrott

Polisanmälan avseende utsatthet för misshandel inkl grov.

Anmälan sexualbrott – sexuellt

Polisanmälan avseende utsatthet för sexualbrott kategoriserat som sexuellt tvång/utnyttjande

tvång/utnyttjande

bland 18 år och äldre.

Anmälan– grov kvinnofridskränkning

Polisanmälan avseende utsatthet för sexualbrott kategoriserat som grov kvinnofridskränkning
bland alla åldrar.

Anmälan– våldtäkt

Polisanmälan avseende utsatthet för sexualbrott kategoriserat som våldtäkt inkl. grov bland alla
åldrar.

Misstänkta för misshandel, andel (%)

Misstänkta för misshandel

Misstänkta för sexualbrott, andel (%)

Misstänkta för sexualbrott

Dricksvattenanvändning

Allt vatten som är avsett för dryck, till matlagning och till beredning av livsmedel räknas som
dricksvatten. Även vatten som används för vissa andra ändamål på företag som producerar
livsmedel är dricksvatten.

Grundvattenförekomster med god

Antal grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i procent av antal

kemisk och kvantitativ status

grundvattenförekomster totalt. En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner
ingår i beräkningen för varje kommun den har koppling till.

Volym bräddat vatten inom Malmö

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät (Malmö, m3).

Vattendrag med god ekologisk status

Antal vattendrag med god ekologisk status i procent av antal vattendrag totalt. Ett vattendrag
med koppling till flera kommuner ingår i beräkningen för varje kommun det har koppling till.

Energi slutanvändning, MWh per

Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i

invånare

kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets
gränser.

Fossil energi i Malmö stad, andel (%)

Andelen fossil energi som används inom den kommunala organisationen. Fossil energi, som kol,
olja och fossilgas, är inte hållbar eftersom den används snabbare än den nybildas. Den
omfattande användningen av fossil energi orsakar stora utsläpp av koldioxid som orsakar global
uppvärmning och klimatförändringar.

Andel förnybar och återvunnen energi,

Andel förnybar respektive återvunnen energi i relation till total energianvändning.

andel (%)
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Arbetslöshet 16–64 år, andel (%)

Antal invånare 16–64 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat
med antal i arbetskraften och öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 16–64 år.
Arbetslösheten avser årsmedelvärde.

Arbetslöshet 18–24 år, andel (%)

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade
arbetskraften 18–24 år.

Arbetslöshet efter kön, andel (%)

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade
arbetskraften 18–24 år per kön.

Arbetslöshet efter utbildningsnivå, andel

Procenttalen beräknas utifrån den registerbaserade arbetskraften (d v s sysselsatta plus

(%)

arbetslösa) inom relevant åldersspann. För arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå är gällande
åldersspann 16–64 år. Talen redovisas som årsmedeltal.

Arbetslöshet för inrikes- respektive

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade

utrikesfödda, andel (%)

arbetskraften 16–64 år per kön.

Unga som varken arbetar eller studerar

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade

(UVAS), 16–24 år, andel (%)

arbetskraften 16–64 år per kön.

Förvärvsarbetande med arbetsplats i

Med förvärvsarbetande i Malmö avses antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö

Malmö (dagbefolkning)

(dagbefolkning).

Antal arbetsolyckor per 100 000

Antal arbetsolyckor (exklusive dödsolyckor) dividerat med förvärvsarbetande 16+ år med

sysselsatta

arbetsplats i regionen (dagbefolkning). Avser olycka till följd av plötslig händelse, fysisk eller
psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller
för arbetet. Värde saknas i de fall antalet olyckor är mindre än 5. Antalet sysselsatta är hämtade
från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Elkonsumtion, industri

Elkonsumtion (MWh) inom bygg- och industriverksamhet.

Förvärvsarbetande pendlare

Antal inpendlare (personer som förvärvsarbetar i kommunen/regionen och bor i en annan
kommun/region) förvärvsarbetande.
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Antal utpendlande (personer som bor i kommunen/regionen och förvärvsarbetar i en annan
kommun/region) förvärvsarbetande.
Antal förvärvsarbetare som bor och arbetar i kommunen.
Medelinkomst för personer 20 år och

Disponibel medelinkomst för personer 20 år och äldre. Nettoinkomst är summan av en persons

äldre

alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar
(exempelvis återbetalt studielån). Inkomsten är beräknad per individ.

Medianinkomst för personer 20 år och

Disponibel mediannettoinkomst för personer 20 år och äldre. Nettoinkomst är summan av en

äldre

persons alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa
transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Ginikoefficient

För att redovisa ojämlikheten i inkomstfördelningen används Gini-koefficienten. Koefficienten
kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämlikhet än
ett lågt värde. Gini-koefficienten avser disponibel inkomst per konsumtionsenhet.

Etableringsuppdraget

Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.
Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20–64 år) samt nyanlända
i åldern 18–19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24
månader där Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande
aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status
efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd,
nystartsjobb, extratjänster och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den
utbildning som berättigar studiemedel.

Avsaknad av tillit till andra, invånare 18–

Frågeformulering: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?

84 år, andel (%)

Svarsalternativ: Ja / Nej.
Andelen inkluderar: Nej.

Lågt socialt deltagande 18–84 år, andel

Har du deltagit i någon av följande aktiviteter (13 listade aktiviteter samt en övrig) under de

(%)

senaste 12 månaderna? Indikatorn redovisas som andel (%) med låg social delaktighet, det vill
säga de som deltagit i högst en aktivitet.
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Hemlöshet

Enligt Socialstyrelsens nya definition är en hemlös människa en person som saknar tillgång till
egen bostad och vars livsvillkor är sådana att han eller hon inte heller kan erhålla reguljär
bostad. Definitionen utgår således från det grundläggande förhållandet att den enskilde saknar
en egen bostad.

Trångboddhet

Socialstyrelsens riktlinjer säger: ”För att ett hushåll inte ska anses trångbott bör det, utom för
ensamstående utan barn, ha sovrum utöver vardagsrum och kök eller kokvrå. Två barn bör
kunna dela sovrum. Med beaktande av stigande ålder och personlig integritet, bör barn
emellertid inte behöva dela sovrum. Vuxna som inte är sambor bör inte behöva dela sovrum.”.
Ensamstående hushåll utan barn definieras därmed som icke-trångbodda. Hushåll som bor
mindre än vad Socialstyrelsens riktlinjer anger, där vi sätter gränsen för när barn inte bör behöva
dela sovrum till 12 år, definierats som trångbodda. För de hushåll som bor i bostäder där det
saknas uppgift om antalet rum men det finns uppgift om boendearean, har vi satt gränsen för
trångboddhet till 20 kvadratmeter boyta per person.

Ojämlikhetsindex

Ojämlikhetsindexet är ett mått på ojämnhet som i Segregationsbarometern betyder att olika
socioekonomiska grupper är fördelade så att exempelvis vissa inkomstgrupper är
överrepresenterade i vissa områden (DeSO:n) och underrepresenterade i andra. Indexet löper
på en skala från 0–100 där värdet 0 innebär ingen segregation och värdet 100 innebär total
segregation. Ju högre indexvärde, desto mer segregerad är alltså kommunen eller länet.

Skräp i stadsmiljöer

Med skräp menas både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar och fimpar och större
föremål som byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. Malmö har mätt skräp i stadsmiljö och
Rörsjöparken/Värnhemstorget 2019. Tidigare har kommunen även mätt på andra torg och i
andra parker samt vid Nya Malmö Stadion. Kommunen är med i nätverket Håll Sverige Rentkommun.

Färdmedelsfördelning

Nyckeltalen per färdmedel baseras på resvaneundersökningen som genomförs vart femte år av
Region Skåne tillsammans med Trafikverket och de skånska kommunerna. Nyckeltalen visar hur
stor andel av det totala antalet resor som görs med respektive färdmedel.
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Utsläpp, PM 2,5

Totala emissioner av partiklar (PM2,5) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det
geografiska området delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som
konsumtionsbaserade utsläpp.

Utsläpp kväveoxider

Totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det
geografiska området delat med invånare. Utsläppen per invånare ska inte tolkas som
konsumtionsbaserade utsläpp.

E-faktura

Andel e-fakturor av samtliga fakturor. Alla inköp, oavsett värde, där betalning sker mot faktura
ska, sedan den 1 april 2019, faktureras elektroniskt till Malmö stad med e-faktura.

E-handel

Andel varor som beställs via e-handelssystemet. Beställning av varor sker elektronisk vid ehandel

Grundsortiment

Andel varor som valts ur grundsortimentet i relation till valda varor i hela sortimentet.
Grundsortimentet är ett sortiment med särskilt utvalda varor som konkurrensutsatts vilket
innebär ett bättre pris för den kommunala beställaren.

Ekologiska livsmedel i kommunens

Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total

verksamhet

mängd inköpta livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med
ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.

Hållbarhetsmärkta varor

Inköpta varor med hållbarhetsmärkning inom kategorierna livsmedel, kontors- och skolmaterial
samt städ, tvätt och rengöring.

Insamlat kommunalt avfall kilo/invånare

Antal kilogram kommunalt avfall per justerat invånarantal i kommunen. I kommunalt avfall ingår

(justerat)

mat- och restavfall (tidigare benämnt kärl- och säckavfall), grovavfall inklusive trädgårdsavfall,
farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt
den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall,
batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet
justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling.

Växthusgasutsläpp inom det geografiska

Beräkningar av växthusgasutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av

området

övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal. Målvärde är satt till
873 kton.
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Konsumtionsbaserade

Konsumtionsbaserade beräkningar av växthusgasutsläppen innebär att beräkna den

växthusgasutsläpp, ton/person

miljöpåverkan som uppstår genom total konsumtion av varor och tjänster.

Kommunala miljöfordon

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen.

Fosforutsläpp till havet

Fosforutsläpp till havet inkl avloppsreningsverken samt beräknad uttransport av totalkväve via
fyra vattendrag till Öresund.

Kväveutsläpp till havet

Kväveutsläpp till havet inkl avloppsreningsverken samt beräknad uttransport av totalkväve via
fyra vattendrag till Öresund.

Skyddad havsareal

Areal skyddad havsnatur, dividerat med havsareal i det geografiska området. Havsvatten ut till
territorialgränsen utgörs av ytan på vattnet mellan kustlinjen och territorialgränsen. Med
skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och
biotopskyddsområde.

Ålgräsutbredning

Djuputbredningen är kopplad till ljustillgången och därmed också i viss mån till
närsaltsförhållandena. En minskning av närsaltshalterna medför en minskning i produktionen av
plankton och eutrofieringsrelaterade alger vilket i sin tur resulterar i bättre ljusförhållanden för
bottenvegetationen och en möjlighet för ålgräsets djuputbredning att öka.

Fladdermöss

Fladdermöss kan ses som indikatorer för miljöer med rik biologisk mångfald. Störst antal
fladdermusarter påträffas i småskaliga och variationsrika miljöer med god produktion av
insekter. Detta kan exempelvis vara miljöer med god förekomst av grova träd, hög diversitet när
det gäller busk- och trädsorter samt en strukturell variation.

Grönyta inom tätort

Tätortsgränser skiftar vart femte år när SCB uppdaterar dem efter bestämda regler. En tätort
2010 är alltså inte nödvändigtvis jämförbar med en tätort med samma.

Hårdgjord mark inom tätort

Tätortsgränser skiftar vart femte år när SCB uppdaterar dem efter bestämda regler. En tätort
2010 är alltså inte nödvändigtvis jämförbar med en tätort med samma namn 2015. Det finns
heller ingen garanti att tätorterna här kommer att vara jämförbara med tätorter när de
uppdateras 2020. Speciellt storstädernas tätorter är problematiska och kan skifta snabbt.

Lavar och mossor

Lavar och mossor används som indikator på förändringar i miljön. Flera arter påverkas kraftigt av
olika störningar i miljön som t ex luftföroreningar, tillgång på visst substrat eller förändringar av
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markanvändning. Fördelen med att undersöka förekomst av lavar och mossor är att de är
representerade i nästan alla typer av miljöer och att de olika arterna reagerar olika och olika
starkt på miljöförändringar.

Skyddad landareal

Areal skyddad natur på land, dividerat med landareal i det geografiska området. I landarealen
ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några
10-tal kvadratmeter stora. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat,
naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Anmälda våldsbrott

Avser summering av: Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov
kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100
000 inv. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats). För detta
nyckeltal räknas bortfall som 0.

Utsatthet för fysiskt våld

Frågeformulering: Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett
smärta?
Svarsalternativ: Ja / Nej.
Andelen inkluderar: Ja.

Våld i nära relationer, barnärenden

Antal inkomna barnärenden till Polismyndigheten vad gäller våld som sker i nära relation.
Inkluderar ärenden i vilka barn/barnet självt utsatts för våld samt ärenden där det förekommer
våld inom familj där det finns barn.

Anmälda hatbrott

Antal polisanmälda brott med identifierade hatbrottsmotiv efter storstadskommuner där
brotten har begåtts, per 100 000 invånare. Brå använder följande definition av hatbrott: Brott
motiverade av gärningspersonens fördomar eller föreställningar om ras,
hudfärg, nationalitet, etnisk bakgrund, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande
identitet eller uttryck. I kategorien Främlingsfientliga/Rasistiska ingår afrofobiska
hatbrott/antiziganistiska hatbrott/hatbrott mot samer samt övriga främlingsfientliga och
rasistiska hatbrott.

Kränkande bemötande

Frågeformulering: Har du under de senaste 3 månaderna blivit behandlad eller bemött på ett
sätt så att du känt dig kränkt?
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Svarsalternativ: Nej / Ja, någon gång / Ja, flera gånger.
Andelen inkluderar: Ja.
Otrygg ensam utomhus sent på kvällen

Frågeformulering: Om du går ut ensam sent en kväll i ditt bostadsområde, känner du dig då
trygg eller otrygg?
Svarsalternativ: Trygg / Otrygg / Vet ej.
Andelen inkluderar: Otrygg.

Polisen bryr sig om lokala problem

Påstående: Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor?
Svarsalternativ: Instämmer helt / Instämmer delvis / Instämmer inte / Instämmer absolut inte /
Vet ej.
Andelen inkluderar: Instämmer helt / Instämmer delvis.

Utsatthet för skadegörelse

Frågeformulering: Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för skadegörelse?
Svarsalternativ: Ja / Nej.
Andelen inkluderar: Ja.

Utsatthet för stöld

Frågeformulering: Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
Svarsalternativ: Ja / Nej.
Andelen inkluderar: Ja.

Valdeltagande kommunvalet

Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal
röstberättigade, multiplicerat med 100.

Valdeltagande riksdagsvalet

Antal avgivna röster i senaste riksdagsvalet (giltiga och ogiltiga) dividerat med antal
röstberättigade, multiplicerat med 100.

För detta målområde finns inga

För detta målområde finns inga indikatorer på lokal nivå.

indikatorer på lokal nivå.
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