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1

INLEDNING

År 2010 fattade Malmö stad beslutet om att inrätta Kommissionen för ett Socialt hållbart Malmö. 1
Kommissionen inledde sitt arbete 2011 och lämnade sin slutrapport i mars 2013
(Malmökommissionen 2013). Bakgrunden till Malmökommissionens tillsättande handlade om
växande skillnader i hälsa i ett Malmö som under decennier präglats av strukturell omvandling och
jämförelsevis snabb inflyttning och befolkningsökning. En grund för Malmökommissionens arbete
var att ojämlikheter i hälsa skapas i en bred samhällspolitisk kontext som rör barns- och ungas
villkor, boende och stadsplanering, utbildning, arbete och hälso- och sjukvårdens utformning. Detta
hade några år tidigare beskrivits som hälsans sociala bestämningsfaktorer (World Health
Organisation 2008).

1.1

MALMÖKOMMISSIONEN OCH DET FORTSATTA ARBETET

Förslagen i Malmökommissionens slutrapport omfattar fem olika områden, som utgår från hälsans
sociala bestämningsfaktorer, såsom boende och stadsplanering, barns och ungas livsvillkor,
utbildning, arbete och inkomst och hälso- och sjukvård. Ytterligare ett område rör övergripande
arbetssätt, såsom att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i
levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika samt att förändra processerna genom att
skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning.
Kommissionen lämnar flera typer av förslag. Det handlar om 2 övergripande rekommendationer, 24
förslag till mål och totalt 72 förslag till åtgärder för en ökad jämlikhet i hälsa i Malmö. Förslagen
återfinns i kommissionens slutrapport. Under Kommissionens arbete togs det fram ett stort antal
underlagsrapporter som förklarar och underbygger kommissionens förslag.

Figur 1 Malmökommissionens slutrapport

1

VI kommer i fortsättningen att omväxlande använda benämningarna Malmökommissionen eller enbart Kommissionen.
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Kommissionens slutrapport med dess förslag togs om hand av Malmö stad och skickades bland
annat på en bred remissrunda. Stadskontoret vid Malmö stad tog emot remissvaren och ”sorterade”
Kommissionens förslag i olika kategorier bl.a. utifrån hur man bedömde att förslagen ”dockade i”
redan pågående arbeten och processer i staden.
I mars 2014 beslutade Kommunstyrelsen om hur förslagen från kommissionen ”initialt” skulle tas
om hand. Detta ledde bl.a. till att de två övergripande rekommendationerna antogs av
kommunstyrelsen, att förvaltningarna i övrigt uppmanades att beakta kommissionens förslag i sitt
arbete samt att det skapade en process för att hantera förslagen i övrigt. En betydande del i den
processen var att initiera ett antal utredningar vars syfte var att ta hand om förslagen och omsätta
dem i en kommunal praktik.

1.2

VÅRT UPPDRAG OCH TOLKNINGEN AV DET

Uppdraget från Malmö stad till utvärderaren har varit att utvärdera stadens arbete med jämlik hälsa
utifrån Malmökommissionen som hävstång. Uppdraget syftar således till att
•

Analysera processen och organiseringen av arbetet med Malmökommissionen och det
fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö för att dra lärdom inför organisering
framöver.

•

Analysera resultat och effekter av de initiativ som genererats ur Malmökommissionen

Målet är att kunna besvara följande utvärderingsfrågor:
•

Vilket genomslag har Malmökommissionens slutrapport haft?

•

Vilken effekt kan man se gällande Malmökommissionens två övergripande
rekommendationer?

•

Vad har resultaten blivit av de utredningar som initierats?

•

Kan man utläsa några effekter av insatser som följt utifrån förslag från
Malmökommissionen?

Slutligen innefattar uppdraget också att ta fram ett förslag till hur Malmös stad kan fortsätta arbetet
med att följa upp utvecklingen i jämlik hälsa.
Komplexiteten i en så ambitiös satsning som Malmö stad gjort innebär en rad utmaningar för en
utvärdering. Ett exempel på en sådan utmaning är kausaliteten mellan olika insatser och utfallet i
form av jämlikhet i hälsa. Ett annat exempel handlar om att hanteringen av Kommissionens förslag i
sig ofta är komplex och går via utredningar, nya förslag och beslut. En viktig utgångspunkt för
utvärderingen är en rekonstruktion av en så kallad förändringsteori, dvs. hur är det tänkt att Malmö
med Kommissionen som hävstång ska förändra förhållandena och påverka ojämlikheten i hälsa. I
figuren nedan presenterar vi en sådan rekonstruktion av den förändring som det är tänkt att
Malmökommissionen ska bidra till att skapa.
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Malmökommissionen utgick från en problembild av en växande ojämlikhet i hälsa bland
befolkningen i Malmö. Anledningen till att Kommissionen inrättades var att adressera denna
ojämlikhet. Malmökommissionens förslag är av olika karaktär. Ytterst föreslår kommissionen 24 mål
som kan sägas beskriva ett önskat framtida tillstånd, t.ex. ”…att elevsammansättningen i Malmös
skolor ska vara integrerad med avseende på socioekonomiska, etniska, könsmässiga och
prestationsmässiga grunder…” eller ”…en mer jämlikt fördelad vård och hälsa på lika villkor för hela
Malmös befolkning…”2. Vi kallar dessa mål för förändringsmål.
Kommissionen lämnar också ett antal förslag som man menar ska bidra till att nå målen. Det är två
typer av förslag som kommissionen lämnar, dels två övergripande rekommendationer, dels
sammanlagt 72 åtgärdsförslag. De övergripande rekommendationerna är generella och knyts inte till
några enskilda mål, medan de 72 åtgärdsförslagen fördelar sig på de 24 målen. Sammantagna
representeras dessa i figuren nedan av rutan förslag.
Det är viktigt att komma ihåg att uppdraget inte handlar om att utvärdera ett konkret projekt eller
program, utan snarare hur har Malmös arbete med ökad jämlik hälsa bedrivits med
Malmökommissionen som utgångspunkt. I figuren illustrerar vi detta genom att skilja mellan de
delar av förändringslogiken som handlar om Kommissionen och de delar som rör Malmö stads
arbete med utgångspunkt i Kommissionen.
Med lila färg har vi därför först markerat de insatser som Malmö stad vidtar eller initierar med
anledning av kommissionens förslag och därefter de mer konkreta resultat som dessa skapat. Vi
kallar detta för aktiviteter respektive resultat. Det kan t.ex. handla om att man tillsatt en utredning
eller lagt konkreta beslutsförslag om någon form av förändring i stadens arbete eller liknande, vilket
vi då kallar aktivitet. Resultat är de konkreta förändringar i form av beslut, arbetssätt, investeringar
etc. som aktiviteterna skapar.
En utmaning för utvärderingen är att avgränsa vilka aktiviteter och resultat som bör ingå i
utvärderingsarbetet. Här är begreppet med Malmökommissionen som hävstång en nyckel. I
utvärderingen är syftet att analysera och värdera insatser som kan anses ha haft Kommissionen,
dess mål och åtgärdsförslag som utgångspunkt. Men som en del i komplexiteten ligger också att
Malmö stad under den tid som gått sedan kommissionen lämnat sin slutrapport också har utvecklat
sina ”egna” mål, som i många fall kompletterar kommissionens formulerade mål. Här är det viktigt
att notera att Malmö stad aldrig formellt antog Kommissionens mål. Vi har därför kompletterat
förändringsteorin med en box vi kallat för Stadens mål.
Samtidigt vill vi med denna förändringsteori som grund utvärdera och värdera de åtgärder som
genomförts mot bakgrund av de mål som kommissionen satt upp. Även där Malmö stad satt upp
egna mål så kommer det vara vår strävan att inte bara analysera huruvida dessa stadens mål har
nåtts utan också bedöma i vilken utsträckning dessa mål också harmonierar med
Malmökommissionens mål.

Figur 2 Förenklad "insatslogik" för Malmökommissionen, i relation till de viktigaste utvärderingsfrågorna

En viss variation i formuleringarna finns, där man i själva målformuleringarna beskriver
förändringen i två led, där tillståndet ska uppnås via någon form av förändrade arbetssätt.
2
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Genomförandet av uppdraget har strukturerats med denna rekonstruerade förändringsteori som
grund. I nästa avsnitt beskriver vi mer detaljerat hur vi genomför och avser att fortsatt genomföra
uppdraget.

1.3

GENOMFÖRANDET AV UPPDRAGET

Avsnittet inleds med en överblick över det planerade genomförandet. Detta avsnitt följs av ett
avsnitt där vi beskriver metoderna för de olika blocken i genomförandet. Därefter beskrivs denna
rapport och hur den ska ses i förhållande till uppdragets genomförande i stort.

1.3.1

En överblick över genomförandet

Vi har delat in genomförandet av arbetet i sex block, som markeras av de rosa boxarna i figuren
nedan. De fem första blocken handlar om utvärderingsdelen i uppdraget, medan det sjätte blocket
handlar om att utveckla förslaget till fortsatt arbete och uppföljning. Blocken relaterar till de olika
faserna i stadens arbete med jämlik hälsa – från bakgrunden till Malmökommissionen till det arbete
med fortsatt uppföljning som vi ska lämna förslag till. Dessa faser representeras i figuren av de gröna
boxarna i överkant av figuren nedan.

Figur 3 Övergripande bild över uppdragets genomförande
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I det första blocket – block 1 – är tanken att ge en beskrivning och analys av bakgrunden till
kommissionen och kommissionens arbete, baserat på dokumentation och intervjuer.
Block 2 syftar till att beskriva och analysera hur förslagen från kommissionen har hanterats av
Malmö stad, baserat på dokumentation och intervjuer, kompletterade med fokusgrupper.
Block 3 syftar till en analys måluppfyllelsen för de förändringsmål och eventuella egna mål som
staden ställer upp – dvs. utvecklingen i hälsan, hälsans bestämningsfaktorer och då framför allt
frågan om ojämlikhet. Blocket grundar sig i huvudsak på ett arbete med att identifiera relevanta
indikatorer och ta fram och beskriva data för dessa.
Block 4 syftar till en kvantitativ analys av vad som kan förklara uppfyllelse eller bristande uppfyllelse
av förändringsmålen. Blocket grundar sig på deskriptiv och förklarande analys av tillgängliga data
och indikatorer.
I block 5 kompletteras den kvantitativa förklarande analysen av en kvalitativ dito. Förutom den
dokumentation och intervjuer som genomförts i block 2 och som utgör en grund också för detta
block genomförs här också en serie s.k. fokusgrupper (dvs. en slags gruppvisa dialoger) där syftet är
att få underlag för en kvalitativ analys över hur arbetet med utgångspunkt i kommissionen har
bedrivits.
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1.3.2

Denna rapport

Denna rapport utgör en lägesrapport från utvärderingen av Malmös arbete med social hållbarhet
och jämlik hälsa med Malmökommissionen som hävstång.
Ett syfte är att återkoppla de preliminära resultat som hittills framkommit från arbetet med
utvärderingen. Tanken är att detta ska kunna utgöra ett viktigt diskussionsunderlag, att användas i
det fortsatta arbetet med utvärderingen.
Hittills har delar av blocken 1 – 4 genomförts. För blocken 1 och 2 har ett antal intervjuer
genomförts. Vi har intervjuat företrädare för tjänstepersoner och politik i Malmö stad,
kommissionärer, andra forskare samt representanter för civilsamhällets organisationer. Utöver detta
har vi läst och analyserat ett omfattande skriftligt material såsom Kommissionens slutrapport, flera
underlagsrapporter från Kommissionen, Malmö stads uppföljningsrapporter, remissvar och annat
beslutsunderlag från Malmö stad. En förteckning av materialet presenteras i referenserna.
För blocken 3 och 4 har ett arbete med att identifiera indikatorer, samla och presentera data samt
genomföra en första analys av data inletts. Metoder och utgångspunkter för detta arbete
presenteras närmare i kapitel 4.
Rapporten är indelad i fem kapitel där denna inledning utgör det första. I kapitel 2 presenterar vi en
introducerande beskrivning och översiktlig analys av Malmökommissionens bakgrund och arbete. I
kapitel 3 presenterar vi en preliminär beskrivning och analys av hur delar av Malmökommissionens
förslag har hanterats i det fortsatta arbetet i Malmö stad. Kapitel 4 är ett omfattande kapitel och
innehåller en kvantitativ beskrivning av utvecklingen i jämlik hälsa i Malmö. En närmare presentation
av innehåll och metoder i denna del ges också i kapitlet. Kapitel 5 är en preliminär samlad
beskrivning av de preliminära slutsatser, frågor och resultat som framkommer i kapitlen 3 och 4.
Det är viktigt att påpeka att denna rapport utgör just en lägesrapport. Viktiga delar såväl i
beskrivning som analys återstår fortfarande att göra. Men samtidigt är denna rapport ett verktyg för
det fortsatta arbetet och därmed en yta där vi vill presentera våra preliminära slutsatser,
formulerade som frågor att arbeta vidare med i det fortsatta arbetet.

1.3.3

Fortsatt arbete

I det fortsatta arbetet kommer blocken 1 – 2 att färdigställas, genom att beskrivningen av
bakgrunden till kommissionens inrättande och arbetet i kommissionen fördjupas och analyseras
med ett tydligt framåtsyftande perspektiv. Det hittills genomförda arbetet kompletteras med mer
systematiska studier av dokumentationen, som sker parallellt med de planerade fokusgrupperna.
Arbetet kommer också kompletteras med ytterligare intervjuer, såväl med representanter för
kommissionen, som med Malmö stads nämnder och förvaltningar.
En central del i det fortsatta arbetet är att analysera och värdera hur Malmö stads fortsatta arbete
har fungerat med Malmökommissionen som hävstång. Målet är att utveckla ett underlag för en mer
robust analys av uppdragets konkreta utvärderingsfrågor:

11

•

Vilket genomslag har Malmökommissionens slutrapport haft?

•

Vilken effekt kan man se gällande Malmökommissionens två övergripande
rekommendationer?

•

Vad har resultaten blivit av de utredningar som initierats?

•

Kan man utläsa några effekter av insatser som följt utifrån förslag från
Malmökommissionen?

En viktig utgångspunkt för det arbetet är att i fokusgrupperna kombinera resultaten av den hittills
genomförda dokumentanalysen med resultaten från analysen av måluppfyllelsen (den kvantitativa
analysen) och här diskutera hur arbetet efter Kommissionens slutrapport har bedrivits. De frågor
som kommer att ställas i fokusgrupperna kommer att variera med utgångspunkt i den hittills
genomförda analysen.

2

MALMÖKOMMISSIONEN – EN
INTRODUCERANDE BESKRIVNING OCH
ANALYS

I detta kapitel kommer vi kortfattat beskriva och i någon mån analysera Malmökommissionen, dess
bakgrund, inrättande och arbete. Syftet med denna del i utvärderingen är att ge underlag för den
fortsatta analysen av arbetet med jämlik hälsa i Malmö stad, men också att kunna dra lärdomar för
den fortsatta delen av uppdraget – nämligen att föreslå en modell för Malmös framtida arbete med
att följa upp utvecklingen i jämlik hälsa.
Här ska påpekas att varken beskrivningen eller analysen av Malmökommissionen är avslutat. Inför
slutrapporten ska också denna del kompletteras.

2.1

BAKGRUNDEN TILL KOMMISSIONENS INRÄTTANDE

2.1.1

Välfärdsredovisningarna visade på en stor och växande ojämlikhet i
hälsa

Malmö hade under en tid och inom ramen för Stadskontoret utvecklat och drivit ett arbete med s.k.
välfärdsredovisningar. Arbetet resulterade i systematiska och långsiktiga uppföljningar av hälsans
utveckling i Malmö, bl.a. uppdelat på olika socioekonomiska grupper och stadsdelar. Totalt
omfattade redovisningarna ett fyrtiotal indikatorer fördelade på ett tiotal olika målområden
(Välfärdsredovisning 2013, Malmö stad).
Välfärdsredovisningarna är en viktig del för att förstå bakgrunden till att Malmökommissionen
inrättades. Även om redovisningarna hade visat på betydelsen av en löpande uppföljning av
hälsodata så visade de också att redovisningarna ensamma inte skulle utgöra en förändringskraft.
Redovisningarna pekade återkommande på de ojämlikheter i hälsa som fanns och på att dessa till
och med växte. Samtidigt menar flera intervjuade, så stod det också klart att det fanns ett behov av
att koppla redovisningarna till kunskapsbaserade förslag för vad man skulle kunna göra för att
adressera utvecklingen.
Några intervjuade betonar att man i samband med utvecklingen av en folkhälsopolicy (som
beslutades i november 2010) inledde arbetet med att med en systematik och vetenskaplig bas
adressera vad som kallas hälsans sociala bestämningsfaktorer. Bland intervjuade politiska
företrädare pekar man också på en annan bakgrund som handlar om behovet av att arbeta med
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tydliga politiska visioner i en stad så präglad av förändring som Malmö är. Man menade att den
tidigare visionen om Malmös omvandling från industri- till tjänstestad nu behövde kompletteras
med en tydlig vision för att staden skulle aktivt arbeta med de socioekonomiska ojämlikheter man
såg. Arbetet med jämlik hälsa fyllde härigenom ett övergripande politiskt behov menar man.

2.1.2

Malmö inspireras och inspirerar

Inrättandet av Malmökommissionen ska ses mot bakgrund av det arbete som WHO i den s.k.
Marmotrapporten presenterat några år tidigare (WHO 2008). Rapporten bidrog till att sprida den
kunskap som i och för sig funnits sen långt tidigare, nämligen att folkhälsa utöver att handla om
individens val och beteenden också styrs av sociala och ekonomiska strukturer – där
Marmotrapporten lägger stor fokus just på hälsans sociala bestämningsfaktorer.
Våra intervjuer tyder på att det fanns ett relativt brett samförstånd både politiskt och utanför
politiken kring synen på hälsan som socialt bestämd. Även om det finns kritiska röster mot
Malmökommissionen och beslutet om dess inrättande från exempelvis några av de intervjuade
representanterna från den dåvarande oppositionen så uppfattar vi att den kritiken mera handlade
om formerna för hur man bäst skulle adressera ojämlikheter i hälsa än om grunderna för att hälsans
utveckling faktiskt var ojämlik eller att hälsan påverkades av sociala faktorer.
Malmökommissionen beskrivs av flera intervjuade som varande en av de första samlade initiativen
till inrättandet av en kommission på lokal nivå. Däremot har Malmökommissionen fått flera
efterföljare, såväl i Sverige som i andra länder, där man senare har utvecklat lokala eller regionala
kommissioner (se t.ex. Östgötakommissionen för jämlik hälsa. Regionförbundet Östsam 2013). Även
på nationell nivå har Malmökommissionen varit en inspiration, t.ex. i form av Kommissionen för
jämlik hälsa (Regeringens dir. 2015:60). Här kan noteras att förslag om en kommission, med
inspiration från Malmö, väcktes i form av motioner till riksdagen redan 2013 men att det var först
efter valet 2014 som det fanns en politisk majoritet för en sådan 3.

2.2 KOMMISSIONENS SAMMANSÄTTNING OCH
ARBETSFORMER
2.2.1

Både forskning och praktik

En grundtanke bakom Kommissionens sammansättning var att kommissionärerna å ena sidan skulle
besitta kunskap om sociala bestämningsfaktorer och om hur man mäter och analyserar orsakerna till
ojämlik hälsa, men å andra sidan också om hur staden i praktiken kan adressera situationen. Därför
hämtades de fjorton kommissionärerna både från forskningen och från stadens administration.
Perspektivet kring hälsans sociala bestämningsfaktorer lade också grunden för vilken typ av kunskap
och vilka typer av praktiker som var viktiga för kommissionen att knyta till sig. Kommissionärerna
representerade därför en bred tvärvetenskapligt sammansatt forskning och en erfarenhet från den
kommunala praktiken från flera olika kommunala förvaltningar. Utöver kommissionärerna knöts ett

Se debatten i riksdagen från november 2013. http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debattom-forslag/en-folkhalsopolitik-med-manniskan-i-centrum_H001SoU6
3
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antal ytterligare experter till arbetet på olika sätt, bl.a. som s.k. senior advisors. Deras uppdrag var
bl.a. att kritiskt granska de underlag som kommissionen tog fram.
Från Malmö stads sida var uppfattningen att kommissionen skulle vara opolitisk i sin
sammansättning och också kunna arbeta oberoende av en politisk styrning. Därför var det inga
politiker som satt i kommissionen. En diskussion som fördes i samband med inrättandet var hur
arbetet skulle styras. Här avfärdade man dock av samma skäl att inrätta en politisk styrgrupp. Syftet
bakom detta ställningstagandet var att stärka kommissionens oberoende och därmed också dess
legitimitet. Några intervjuade pekar ändå på att arbetet med att tillsätta kommissionärerna delvis
var politiserat, i så måtto att vissa vetenskapliga perspektiv inkluderas medan andra inte. T.ex.
efterlyser någon av de intervjuade nationalekonomiska perspektiv i kommissionen. Detta var dock
ett arbete där kommissionens ordförande hade avgörandet.
En annan fråga som lyfts av några av de intervjuade forskarna bland kommissionärerna menar att
man inledningsvis hade varit kritiska till tanken att blanda forskare och praktiker såsom gjordes i
kommissionen. Man befarade att praktiken här skulle komma att styra och i värsta fall begränsa
analyserna och ytterst också de förslag som kommissionen skulle lämna. Här menar de intervjuade
forskarna dock att de här farhågorna inte besannades under kommissionens arbete. Förklaringen
såg man i de tydliga direktiven till kommissionen, som var en del av beslutet om kommissionens
inrättande. Man menade att det här mycket tydligt uttrycktes att kommissionens arbete skulle vila
på en vetenskaplig (tvärvetenskaplig) grund och att man aldrig under arbetet hamnade i den typen
av problem som man inledningsvis befarat.
Däremot, menar de intervjuade forskarna i kommissionen, så fanns det en inomvetenskaplig debatt
som ibland bromsade upp kommissionens arbete. Denna handlade både om hur man såg på och
värderade underlagsrapporterna men präglade också synen på innehållet i de olika förslagen. Här
menar de intervjuade att det var bra för kommissionens förmåga att leverera resultat att också
praktiker från kommunens förvaltningar ingick.
Även om det var viktigt att göra kommissionen oberoende från politikens styrning så önskade man
ändå att såväl förvaltningarna som politiken skulle känna ett tydligt ägarskap för kommissionens
arbete och så småningom dess resultat. Ambitionen att sprida kännedom och kunskap om
kommissionens arbete stannade dock inte vid staden som organisation. Under kommissionens
arbete genomfördes ett stort antal möten, seminarier och konferenser i syfte att engagera och
involvera en rad olika aktörer även utanför staden som organisation.

2.2.2

Förena analys och genomförbarhet

När analysarbetet avslutats vidtog arbetet med att utveckla förslagen, på basen av det stora antalet
underlagsrapporter. I slutrapportens bilaga 3 redovisas ett antal principer som sägs ha varit
vägledande för utvecklingen av kommissionens förslag:
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•

Förslagen ska påverka ojämlikhetens i hälsa och vara grundade i vetenskaplig evidens

•

En balans mellan generella och mer riktade åtgärder

•

Bygga på en analys av vem som har ansvaret för förslagens genomförande

•

Ta hänsyn till kostnader och kostnadseffektivitet

•

Möjliggöra uppföljning

Kommissionens förslag är som nämnts av flera olika typer. Först föreslås sammanlagt 24 mål. Målen
skiftar något men de beskriver alla målen i form av ett önskat framtida tillstånd. I några fall är målen
direkt kopplade till ett sådant önskat tillstånd i andra fall är kopplingen indirekt och går via
exempelvis en förändring i arbetssätt. Kommissionen föreslår också åtgärder som ska bidra till att
uppnå de 24 målen. Åtgärderna är också de lite olika till sin karaktär. Här finns både sådana som är
avgränsade, konkreta och lätta att följa upp och sådana som är omfattande, kräver stora
förändringar och svåra att avgöra huruvida man uppnått dem. Både åtgärder och mål är kopplade till
sex olika områden. Fem av områdena är konkreta områden som rör hälsans sociala
bestämningsfaktorer medan det sjätte området mer handlar om förändrade arbetssätt och
processer.
Utöver mål och åtgärder finns också två övergripande rekommendationer från Kommissionen:
•

Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i livsvillkor och göra
samhällssystemen mer jämlika

•

Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning.

Flera av de intervjuade betonar att de två övergripande rekommendationerna utgör väl så viktiga
resultat från kommissionen som de mer konkreta förslagen inom de sex områdena. Man menar att
dessa förslag har en potential att skapa och förändra arbetssätten på ett mer långsiktigt och
grundläggande sätt än de mer detaljerade förslagen.
Våra hittillsvarande intervjuer har inte fokuserat på kommissionens förslag i detalj. Men några
intervjuade menar att kunskapsallianserna hade blivit ett skarpare verktyg om det givits ytterligare
konkretion. Andra kritiker har pekat på att förslaget inte tar in behovet av att också fånga in sådan
kunskap som finns hos professionen, hos brukare och i civilsamhället. Kunskapsallianser, menar
man, utgår från att kunskapen finns i vetenskapen och att den sen ska föras över till praktiken.
Kritikerna menar att allianserna tydligare kunde tagit utgångspunkten i att kunskapen finns på flera
håll.

2.3

PRELIMINÄR ANALYS AV KOMMISSIONENS
SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE

Vår preliminära analys antyder en bred politisk samsyn kring kommissionens inrättande, även om
det funnits kritiska röster, främst från oppositionen. Bakgrunden till Kommissionens inrättande
beskrivs som grundat i ett tidigare kvantitativt uppföljningsarbete med fokus på folkhälsofrågor i
Malmö stad. Med den s.k. Marmotrapporten i ryggen beslutade Malmö stad att inrätta kommission
med fokus på jämlik hälsa.
Det har varit viktigt i samband med kommissionens inrättande att säkerställa ett oberoende från
politiken. Samtidigt har man också diskuterat vikten av att också få med både ett praxisnära och
bredare perspektiv, med aktörer från både stadens förvaltningar och från olika typer av
civilsamhällesaktörer. Inom Kommissionen har det också varit diskussioner om i vilken grad man
lyckats att involvera just frivilligsektorns perspektiv.
Inför slutrapporten kommer vi i analysen att fokusera just på att ta fram en mer detaljerad
beskrivning av kommissionens bakgrund och arbete. Ytterligare intervjuer med nyckelpersoner
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kommer därför att göras och analysen kommer att koncentreras på vad detta har haft för
konsekvenser för hur arbetet med att ta hand om Kommissionens slutsatser har påverkats. Från
forskningen om hur resultat och metoder implementeras i ordinarie verksamheter visar på t.ex.
betydelse av att involvera de berörda och tidigt förankra förslag hos dessa. I samband med detta
avser vi också fördjupa diskussionen om betydelsen av en politisk förankring för att genomföra i
grunden politiska beslut.

3

GENOMFÖRANDET AV KOMMISSIONENS
FÖRSLAG

Detta kapitel syftar till att med utgångspunkt i Kommissionens förslag studera hur dessa har
hanterats efter det att Kommissionens slutrapport lämnats. Den detaljerade beskrivningen av
stadens styrning och övergripande hantering av hela processen kommer först att kunna beskrivas
efter det att gruppintervjuer och fokusgrupper med ansvariga politiker och tjänstemännen med
koppling till de olika förslagen är genomförda. De resultat som redovisas här bygger därför på en
första dokumentstudie och ett mindre antal intervjuer med personer som har haft olika nyckelroller
i arbetet med att ta hand om och vidareföra resultaten av Kommissionens arbete.

3.1 DOKUMENTSTUDIEN OCH DESS SYFTE
För att analysera processen och organiseringen med det fortsatta arbetet och vilket genomslag
Kommissionens slutrapport har haft har vi först genomfört en dokumentstudie, där syftet har varit
att skapa en överblick över hur förslagen från Kommissionen har hanterats. För att skapa en mer
fullständig bild av processen krävs att denna dokumentstudie kompletteras, vilket kommer att göras
i det fortsatta arbetet med kompletterande intervjuer och fokusgrupper. Vi vill därför poängtera att
beskrivningar och analyser i denna rapport är preliminära. Syftet är att de ska utgöra ett
diskussionsunderlag för det fortsatta arbetet.
Arbetsgången i detta avsnitt illustreras med ett exempel i figuren nedan. Genom dokumentanalysen
har vi sökt följa kommissionens föreslagna åtgärder, hur de har tagits om hand, vilka aktiviteter de
genererat, vad dessa aktiviteter har lett till i form av beslut och förändringar samt slutligen gjort en
preliminär bedömning av huruvida de resultaten har inneburit att vi förändrat förhållandena i de
mål som Kommissionens förslag syftat till att påverka eller inte.
I den mån Malmö stad som en följd av prioriteringar och utredningar har ändrat eller omformulerat
Kommissionens förslag har vårt syfte varit att följa dessa omformuleringar för att i slutändan
preliminärt bedöma vad dessa har resulterat i och i vilken mån det lett till förändringar som kan
sägas ha fört förhållandena när det gäller jämlikhet i hälsa närmare de mål som Kommissionen lagt
fast4. Det fortsatta arbetet, främst i intervjuer och fokusgrupper, kommer att närmare diskutera och
analysera den här processen.

Detta betyder att det kan finnas skillnader mellan våra bedömningar och de bedömningar som
Malmö stad redovisade i de uppföljningsrapporter som man presenterade.
4
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Figur 4 Arbetsgången i dokumentanalysen - ett exempel

3.1.1

Dokumentanalys över huruvida förslagen har omsatts i aktiviteter
som för i riktning mot målen

I den fortsatta framställningen redovisar vi resultaten av analysen enligt modellen i exemplet ovan.
Analysen görs område för område för de fem områden vars förslag är kopplade till olika sociala
bestämningsfaktorer för hälsan. Det sjätte området, som handlar om arbetssätt, kommer vi att
återkomma till i slutrapporten.

3.1.1.1 Barn och ungas vardagsvillkor
Totalt lämnar kommissionen nio åtgärdsförslag, som syftar till att nå tre förändringsmål inom
området. I analysen av förslagens hantering har vi konstaterat att det är svårt att enbart i
dokumentationen följa upp vad som har gjorts och i vilken utsträckning detta kan bedömas ha
påverkat förhållandena i Malmö i riktning mot Kommissionens mål. För två av förslagen är det vår
preliminära bedömning (återigen med utgångspunkt i dokumentationen) att man inte genomfört
insatser som fört utvecklingen i riktning mot målen.
De förslag där vi har bedömt det som oklart är:
•

Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen.

•

Inrätta ett kommunalt familjestöd.

•

Höj det kommunala försörjningsstödet till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd.

•

Inför en norm om ett schabloniserat tillägg på årsbasis för barnhushåll med långvarigt
försörjningsstöd, avsett för barns fritids- och kulturaktiviteter.

•

Minska hemlöshet, trångboddhet, dåliga bostadsförhållanden och dålig yttre miljö för barn
och unga i Malmö.

•

Öka tillgången till datorer och internet i hemmet hos barnfamiljerna i Malmö.

Skälen till våra bedömningar varierar mellan förslagen. I flera av förslagen hänvisas i
dokumentationen till att Malmö har varit med och påverkat en förändring i Socialstyrelsens norm för
försörjningsstöd. Denna har enligt uppföljningsrapporterna också ändrats. Men vi har bedömt det
som oklart då vi saknar möjlighet att följa upp hur Malmö stad har valt att utnyttja den möjlighet en
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sådan ändring ger. Detta är också exempel på en frågeställning vi vill ta med oss in i det fortsatta
arbetet: Har staden valt att utnyttja den förändrade normen på det sätt som Malmökommissionen
rekommenderade?
I andra fall har utredningar genomförts och planer tagits fram. Men vår bedömning har ändå varit
att det är oklart då det med tillgänglig dokumentation inte har kunnat avgöras om de föreslagna
åtgärderna verkligen genomförts eller inte. Ett exempel har variti fallet med åtgärden: Minska
hemlöshet, trångboddhet, dåliga bostadsförhållanden och dålig yttre miljö för barn och unga i
Malmö.
För två av de analyserade förslagen har vi bedömt det som att hanteringen har inneburit att man
inte valt att gå vidare med dem. Dessa förslag är:
•

Ta fram ett handlingsprogram för att öka tillgången på bostäder av god kvalitet som
barnfamiljer har råd med.

•

Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden

I den fortsatta analysen kommer vi att kunna fördjupa oss mera i skälen till detta. Men nu
konstaterar vi att dessa två förslag från Kommissionen inte har omsatts i ett fortsatt arbete som fört
oss närmare de förändringsmål som Kommissionen föreslog.

3.1.1.2 Bostadsmiljö och stadsplanering
Totalt lämnar kommissionen åtta åtgärdsförslag, som syftar till att nå tre förändringsmål inom
området. I analysen av förslagens hantering har vi konstaterat att vi att vi genom dokumentanalysen
kan följa två av förslagen som i den fortsatta hanteringen har fört i riktning mot Kommissionens
förändringsmål. Vi menar att man det är svårt att enbart i dokumentationen följa upp vad som har
gjorts och i vilken utsträckning detta kan bedömas ha påverkat förhållandena i Malmö i riktning mot
Kommissionens mål för ytterligare fem förslag. För ett av förslagen är det vår preliminära
bedömning (återigen med utgångspunkt i dokumentationen) att man inte genomfört insatser som
fört utvecklingen i riktning mot målen.
De förslag som vi bedömer har lett till aktiviteter och resultat som fört utvecklingen i riktning mot
förändringsmålen är:
•

Inför sociala konsekvensbedömningar som ska föregå alla beslut som rör fysiska
investeringar.

•

Skapa fler lättillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet.

De förslag där vi har bedömt det som oklart är:
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•

Satsa på två storslagna stadsförädlingsprojekt – Amiralsstaden och ”Bygga om Dialogen”.

•

Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande.

•

Minska bostadsbristen genom utvecklingssamarbete för hur man ska producera bostäder
till rimliga kostnader

•

Utveckla och intensifiera det framgångsrika arbetet med att blanda upplåtelseformer,
bostadstyper, arbetsplatser och servicefunktioner.

•

Omvandla barriärer till sammanlänkande områden.

Ett av förslagen har vi bedömt som att det ännu inte genomförts aktiviteter eller skapats resultat
som kan sägas föra i riktning mot Kommissionens förändringsmål:
•

Etablera en ny kommunal utförarorganisation för uppdragsbaserat bostadsbyggande.

När det gäller de förslag där vi menar att det är oklart utifrån dokumentationen har vi också här
uppfattat att det är olika skäl till den bedömningen. Det kan handla om att insatserna har skjutits
upp eller att insatser pågår men ännu inte kan bedömas ha lett till konkreta ändrade arbetssätt eller
motsvarande. Det kan också bero på att vi inte kunnat finna konkreta beskrivningar över hur arbetet
bedrivs i den dokumentation som gjorts tillgänglig.
Det förslag som vi har bedömt inte genomförts har i den genomförda utredningen avvisats
Även här avser vi använda fokusgrupp och kompletterande intervjuer till att få en mer detaljerad
bild av pågående arbeten och av skälen över varför enskilda åtgärdsförslag inte ännu har
genomförts.

3.1.1.3 Utbildning
Utbildning är det enskilda område som rymmer flest förslag. Totalt lämnar Kommissionen 22
åtgärdsförslag, som syftar till att nå sju förändringsmål inom området. I analysen av förslagens
hantering har vi konstaterat att vi att vi genom dokumentanalysen kan följa 11 av förslagen som i
den fortsatta hanteringen har fört i riktning mot Kommissionens förändringsmål. Vi menar att man
det är svårt att enbart i dokumentationen följa upp vad som har gjorts och i vilken utsträckning
detta kan bedömas ha påverkat förhållandena i Malmö i riktning mot Kommissionens mål för
ytterligare nio förslag. För två av förslagen är det vår preliminära bedömning (återigen med
utgångspunkt i dokumentationen) att man inte genomfört insatser som fört utvecklingen i riktning
mot målen.
De förslag som vi bedömer har lett till aktiviteter och resultat som fört utvecklingen i riktning mot
förändringsmålen är:
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•

De stödjande kunskapsstrukturerna i staden måste stärkas.

•

Personal som arbetar i stadens utbildningsinstitutioner måste ha en hög kunskapsnivå och
möjligheter till professionell utveckling. Fortsätta satsa på kompetensutveckling, det som
kallas Skolsatsning 2012, för ökad kompetens hos lärare på alla nivåer för att klara
övergången till ny skollag, läroplaner och kursplaner.

•

Resultatet av varje skolforms systematiska kvalitetsarbete ska ligga till grund för hur
personalens fortbildning och vidareutbildning prioriteras.

•

Barns och ungas inflytande över vardagen i förskola, fritidshem och skola, utifrån de
förutsättningar som råder på varje skolnivå, ska stärkas genom att aktivt inkludera dem i
det systematiska kvalitetsarbetet. Detta gäller även föräldrainflytande.

•

Kartlägg vilka barn som står utanför förskoleverksamheten följt av aktivt uppsökande och
anpassad information till föräldrar som inte har sina barn i förskolan.

•

Barngruppernas storlek i Malmös förskolor ska minska. Ett första mål är att barngrupperna
för barn i åldrarna 0–3 inte ska överstiga 15.

•

Tidig och återkommande uppföljning av barns språkutveckling följt av tidiga stödåtgärder
vid behov. Gäller både svenska språket och andra modersmål.

•

Riktade kompetensutvecklingsinsatser på förskolor och skolor med många barn från
flerspråkiga miljöer och i synnerhet på 1–3 skolor med låg måluppfyllelse. All undervisande
personal ska ha kompetens i läs- och skrivprocessen samt språklig medvetenhet. Om denna
kompetens saknas ska kompetensutveckling göras obligatorisk

•

Inrätta minst en heltidstjänst med ansvar för fritidshem på den nya
grundskoleförvaltningen.

•

För varje nyanländ elev i gymnasieålder ska en ordentlig kartläggning av förkunskaper göras
och en åtgärdsplan upprättas från första dagen i skolan som består av en strategi för hur
eleven ska stödjas för att uppnå mesta möjliga framgång i skolan.

•

Reformera systemet för mottagandet av nyanlända elever

Detta är förslag som i relativt hög grad verkar ha hanterats och lett till åtgärder som genomförts. Vi
noterar samtidigt att det kan vara svårt att hänföra all utveckling som skett inom detta område till
det arbete som genomförts utgående från Malmökommissionen förslag. Här kan vi också konstatera
att det kan finnas flera skäl till varför förslagen genomförs. I en del fall handlar förslagen om
åtgärder som har genomförts också av andra skäl än att de har lyfts av Kommissionen.
Delar av förslagen, som vi med dokumentationens hjälp kunde konstatera var uppfyllda omkring
2016 har heller inte följts upp sedan dess. Det handlar t.ex. om huruvida man har lyckats hålla kvar
den ökade bemanning som utgör innehållet i några av förslagen.
I sammanlagt nio fall har vi bedömt det som oklart huruvida förslagen har lett till aktiviteter och
resultat som fört i riktning mot Kommissionens förändringsmål. Dessa är:
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•

Genomför en grundlig inventering av resursbehov i stadens utbildningsinstitutioner åtföljt
av en finansieringsplan

•

Tidig och kontinuerlig uppföljning av studieresultat som vid behov följs upp med adekvata
stödinsatser

•

Samtliga elever med utländsk bakgrund ska ha tillgång till och erbjudas studiehandledning
på sitt modersmål.

•

Andelen högskoleutbildad personal ska öka i Malmös fritidshem. Ett första mål är att 75
procent av fritidshemspersonalen har högskoleutbildning och på sikt all personal.

•

Permanenta Ungdomsuppföljningen vid Vägledningscentrum samt tillför resurser för
arbetet med att följa upp, informera och motivera ungdomar till studier och/eller praktik.

•

Genomför en kraftfull satsning på utbyggnad och personalförstärkning av såväl medicinskt,
psykologiskt, specialpedagogiskt och socialt utbildad personal inom Elevhälsan vid de
kommunala gymnasieskolorna.

•

Inrätta, finansiera och förlägg attraktiva profiler till skolor i de mest utsatta områdena för
att attrahera elever från hela staden.

•

Se över konsekvenserna av de nyplanerade skolornas lokalisering samt överväg en ny
struktur för grundskolornas organisering i Malmö.

•

Hitta nya vägar att sprida information om utbildningsinstitutionernas verksamhet och
utveckling till allmänheten för att förebygga stigmatisering.

Två av förslagen har vi bedömt som ej genomförda:
•

Barngruppernas storlek i Malmös fritidshem ska minska. Ett första steg är att
barngrupperna inte får överstiga 30 barn/avdelning.

•

Utbildningsinstitutioner ska arbeta aktivt med hälsorelaterade frågor genom att ämnet
Idrott och Hälsa förstärkt ges till samtliga elever vid Malmö stads skolor.

Förslagens hantering har bedömts som oklara av flera skäl. För en del av förslagen saknas
möjligheter att följa upp måluppfyllelsen i dokumentationen. För andra förslag gäller att det är svårt
att utifrån dokumentationen bedöma om något nytt har gjorts eller att status för förslagen i övrigt
är otydlig. För åter andra förslag är förslagen otydliga och därmed svåra att följa upp. Det betyder
alltså att det kan ha genomförts insatser i riktning mot målen även för dessa förslag.
De förslag som vi har bedömt som ej genomförda grundar sig bland annat på att det inte har
anslagits medel till att genomföra förslagen, enligt den för oss tillgängliga dokumentationen.
I det fortsatta arbetet kommer stor vikt att läggas vid att följa upp statusen på insatserna närmare.

3.1.1.4 Inkomst och arbete
Totalt lämnar Kommissionen 13 åtgärdsförslag, som syftar till att nå fyra förändringsmål inom
området. I analysen av förslagens hantering har vi konstaterat att vi att vi genom dokumentanalysen
kan följa ett av förslagen som i den fortsatta hanteringen bedöms ha fört i riktning mot
Kommissionens förändringsmål.
Vi menar att det är svårt att enbart i dokumentationen följa upp vad som har gjorts och i vilken
utsträckning detta kan bedömas ha påverkat förhållandena i Malmö i riktning mot Kommissionens
mål för tio av förslagen. För två av förslagen är det vår preliminära bedömning (återigen med
utgångspunkt i dokumentationen) att man inte genomfört insatser som fört utvecklingen i riktning
mot målen.
Det förslag vi menar har genomförts är:
•

Kommunen följer upp den fördelningspolitiska utvecklingen i staden och vidtar åtgärder för
att minska och mildra dess oönskade effekter

Förslag som är oklara vad gäller genomförandet är:
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•

Inled en diskussion på nationell nivå om att höja riksnormen för nationellt försörjningsstöd

•

Utveckla en integrerad modell för sysselsättnings- och välfärdsfrågor med nationella
(Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl.) och lokala (socialtjänst
m.fl.) instanser.

•

Flytta ut de arbetsmarknadspolitiska insatserna till platser där människor känner sig
hemma.

•

Utvidga det kommunala informationsansvaret upp till 25 års ålder.

•

Samordnad inspektion med avseende på arbetsmiljön.

•

Utarbeta och implementera strategier som främjar goda arbetsförhållanden i Malmö Stads
egen verksamhet och verksamhet som upphandlas.

•

Stärk samarbetet med civilsamhället och dra fördel av dess potentialer till att skapa sociala
innovationer.

•

Genomför regelbundet återkommande levnadsundersökningar för att kartlägga det
obetalda arbetets omfattning.

•

Använd fysiska investeringar som en motor för lokal sysselsättning och urban utveckling.

•

Fortsätt att stärka satsningarna på kommunal arbetsmarknadsutbildning och förhindra
därigenom framväxten av en låglönesektor.

Förslagen har bedömts som oklara av olika skäl. Främst handlar det om att status för förslagen inte
går att följa genom hela hanteringen i dokumentationen. Det finns också flera exempel där insatser i
har genomförts, men som enskilda projekt som vi sedan inte har kunnat avgöra i vilken utsträckning
som de har kunnat implementeras i ordinarie strukturer och organisationer.
Två av förslagen har vi bedömt är sådana som vi med utgångspunkt i dokumentationen inte sett har
resulterat i insatsers som för i målens riktning:
•

Genomför regelbundet återkommande levnadsundersökningar för att kartlägga dolda
kompetenser och andra potentialer i lokalsamhället.

•

Inför kollegiala granskningar som metod för att utveckla organisationsformer med
självständigt lärande.

I det fortsatta arbetet kommer stor vikt att läggas vid att följa upp statusen på insatserna närmare

3.1.1.5 Hälsa och sjukvård
Totalt lämnar kommissionen 13 åtgärdsförslag, som syftar till att nå fyra förändringsmål inom
området. I analysen av förslagens hantering har vi konstaterat att det är svårt att enbart genom
dokumentationen följa upp vad som har gjorts och i vilken utsträckning detta kan bedömas ha
påverkat förhållandena i Malmö i riktning mot Kommissionens mål för tio av förslagen. För tre av
förslagen är det vår preliminära bedömning (återigen med utgångspunkt i dokumentationen) att
man inte genomfört insatser som fört utvecklingen i riktning mot målen.
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De förslag där vi har bedömt det som oklart är:
•

Säkerställ att mödrahälsovården har förutsättningar att erbjuda vård på lika villkor.

•

Bistå Region Skåne i arbetet med informationsspridning för ökat deltagande i
screeningprogram

•

Förbättra villkoren för en socialt jämlik mammografiscreening.

•

Förbättra den interkulturella kompetensen och kunskaperna om sociala
bestämningsfaktorers betydelse för levnadsvanorna inom hälso- och sjukvården.

•

Stärk inriktningen på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa inom mödrahälsovård,
barnhälsovård och inom den kommunala elevhälsan.

•

Gör en översyn av samarbetsorganisation gällande barns hälsa.

•

Prioritera förebyggande arbete mot våld, omsorgssvikt och sexuella övergrepp på barn.

•

Utvärdera familjecentralerna.

•

Etablera en gemensam ledning av elevhälsovården.

•

Använd analyser från skaderegistret i Malmö för att kontinuerligt omsätta resultaten i
praktiskt förebyggande arbete inom alla områden

Det är främst två typer av skäl till varför vi har bedömt förslagen som oklara när det gäller frågan om
huruvida deras hantering har bidragit till att utvecklingen rört sig i riktning mot de av Kommissionen
föreslagna målen. För det första handlar det om att det utifrån tillgänglig dokumentation är otydligt i
vilken utsträckning förslagen faktiskt genomförts eller inte. Det går inte att följa upp status för
förslagen med utgångspunkt i dokumentationen. För andra förslag handlar det om att förslagen inte
genomförts för att man i Malmö stads beskrivning av Kommissionens förslag menar att frågan ligger
under regionens åtagande och att det därför saknas dokumentation hos staden.
De förslag som vi utifrån dokumentationen bedömt inte genomförs är:
•

Etablera en kvalificerad epidemiologisk bevakning av stadens hela befolkning.

•

Genomför en analys av läkarbesök i öppen vård i Malmös stadsdelar.

•

Erbjud hälsokontroller till alla som fyllt 80 år.

Bedömningarna handlar delvis om att man i omhändertagandet av förslagen har bedömt att
förslagen inte varit möjliga att genomföra i relation till det s.k. hälsovalet.
En betydande del av det fortsatta arbetet kommer att fokusera hur Malmö stad har samverkat med
Region Skåne i hanteringen av Kommissionens förslag. Här kommer också frågan om förslagens
förankring hos regionen att bli en viktig del i analysen. Fokusgrupperna blir den viktigaste grunden
för denna analys.
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3.2

DE TVÅ ÖVERGRIPANDE REKOMMENDATIONERNA

Kommissionen lämnade också två övergripande rekommendationer. Noteras ska här att det är dessa
två rekommendationer som kommunstyrelsen i Malmö aktivt har valt att ställa sig bakom. Den
första rekommendationen rör de 5 områdena (grundade i analysen av hälsans sociala
bestämningsfaktorer). Rekommendationen innebär att man bör etablera en social
investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer
jämlika. Det vill säga: som har förutsättningar att påverka de förhållanden som utgör hälsans sociala
bestämningsfaktorer.
Den andra övergripande rekommendationen handlar om att förändra processerna genom att skapa
kunskapsallianser och en demokratiserad styrning och rör därmed främst det sjätte området.
Liksom i den tidigare analysen är vår beskrivning och analys här preliminär och bygger i det här fallet
främst på det relativt begränsade antal intervjuer som genomförts. Den samlade analysen av vilken
betydelse rekommendationerna fått för Malmö stads arbete och vilket bidrag de haft för att Malmö
ska utvecklas i riktning mot en mer jämlik hälsa får vänta till slutrapporten. Vi noterar här främst ett
antal frågeställningar som vi vill ta med oss i det återstående arbetet.

3.2.1

Hur har man arbetat med rekommendationerna?

Kunskapsallianser
Begreppet kunskapsallianser kan enligt våra intervjupersoner knytas till Malmökommissionens
arbete. Begreppet hade myntats i ett europeiskt forskningsprojekt där en av Kommissionärerna
ingått. Även om begreppet ansågs nyskapat så var innebörden inte ny utan den handlade om att
samverka nära mellan forskningen, politiken (staden) och brukarna och att söka basera det politiska
beslutsfattandet på en dialog där även medborgarna inkluderades i syfte att skapa verkligt
kunskapsgrundade beslut.
Anledningen till att begreppet kunskapsallianser började användas i Kommissionen var således flera.
En anledning var strävan att bidra till fördjupad demokrati i Malmö stad, och att skapa en ökad
dialog mellan medborgare och ledning och att en sådan process skulle främja jämlikheten i hälsa. En
grundtanke var också att det inte går att komma fram till ny kunskap ”själv” när komplexa frågor ska
överbryggas. Det krävs istället olika perspektiv från akademin, praktiker och andra samhällssektorer.
I intervjuerna finns en spridning när det gäller hur man har diskuterat och arbetat med
kunskapsallianser efter Kommissionens förslag. När det gäller innebörden i begreppet talas det om
kunskapsallianser som samverkan, sektorsövergripande samverkan där idéburen, offentlig och privat
sektor är delaktiga, vissa lägger stor tonvikt på att forskning ska ligga till grund/vara en stor del av
kunskapsalliansers arbete, medan andra inte gör det. Vissa pratar om det i termer av att inte arbeta i
stuprör, utan att öppna upp mellan förvaltningar. Några lyfter fram att fler perspektiv kommer fram
när olika aktörer möts. Ytterst handlar det om att förändra arbetssättet i staden och dess bolag och
förvaltningar i en i genuin mening mer kunskapsbaserad riktning där både forskningen och
brukarnas kunskap kan vägas in tillsammans med den som stadens experter besitter.
Överlag pratar de flesta om kunskapsallianser som något positivt. Det var ett ”bra grepp” som skulle
bidra till ett helhetsperspektiv, minska stuprör och bidra till att olika aktörer i högre grad pratade
med varandra. Det lyfts fram att forskningsgrunden var positiv. Man såg det som positivt att
debatten inte bara handlade om att ställa åsikter mot varandra utan att diskussionerna i högre grad
blev forskningsbaserade.
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Exempel på hur kunskapsallianser använts kommer bl a från förskoleförvaltningen där
kunskapsallianser användes när de tog fram en läroplan för förskolan. Ett antal workshops
genomfördes med deltagare ”över verksamhetsgränser”, där näringsliv, civilsamhälle och universitet
medverkade. Syftet var att med utgångspunkt i de kartläggningar/delrapporter som tagits fram,
utveckla verksamheten i förskolan för att bidra till en bättre hälsa i Malmö. De här också arbetat i
”loopar” över förvaltningsgränserna och diskuterat kopplingar mellan förskola, grundskola och
gymnasieskola tillsammans med Malmö Universitet och civilsamhället. De hade också föräldraråd
som en del i detta arbete.
Det finns i huvudsak två typer av kritiska röster mot förslaget om kunskapsallianser liksom omkring
möjligheterna att hantera det i praktiken. Den första handlar om den bristande konkretionen. Det är
lätt att hålla med om att kunskapsallianser är något bra. Det är självklart viktigt att kommunens
beslutsfattande ska bygga på kunskap och att det är viktigt att ta med forskningen som en del i den
processen. Men, menar kritikerna, begreppet är inte tillräckligt tydligt för att ge vägledning i hur
Malmö stad ska förändra sitt arbetssätt. Den andra kritiska rösten handlar om att begreppet kommit
att tolkas så att vare sig brukare, civilsamhälle eller professionen i tillräckligt hög grad har kommit
att involveras i det fortsatta arbetet.

3.2.1.1 Socialt investeringsperspektiv
Den andra övergripande rekommendationen handlade om att utveckla ett socialt
investeringsperspektiv för att tydligare adressera och utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och
samhällssystem.
Begreppet socialt investeringsperspektiv syftar till att uppmuntra till ett annat sätt att se på
kommunens finanser. Genom att betrakta vissa av välfärdens kostnader som investeringar skulle de
(teoretiskt åtminstone) inte behöva inkluderas i kommunens resultat utan istället ses som
investeringar som ökar kommunernas framtida tillgångar. Problemet med detta är förstås att det
inte rimmar med dagens regler för redovisning av kommunens ekonomi och att det därför förblir ett
mer teoretiskt begrepp.
I Malmö stad har dock flera insatser genomförts där man har försökt att utveckla olika tillämpningar
som ett resultat av Malmökommissionens förslag om ett socialt investeringsperspektiv.

3.2.2

Vad har förändrats/inte förändrats som ett resultat av
rekommendationerna

Det finns exempel på verksamheter som menar att de i högre grad samarbetar sektorsövergripande
med flera/andra aktörer än de gjorde innan. Några menar att det byggts förbättrade relationer
mellan staden och civilsamhället. Idéburna offentliga partnerskap, IOP, har skapats t ex inom
socialförvaltning, arbetsmarknad- och funktionsstödsförvaltningen. I arbetet med samordning av
elevhälsan och fritidshemmen har kunskapsallianser använts. I arbetet med Amiralstaden skapades
kunskapsallianser, med motivationen att stadsomvandling inte ska göras av arkitekter utan måste
göras tillsammans med medborgarna - som ska bjudas in på riktigt.
Arbetet i förskoleförvaltningen har bidragit till att de ”kommit med i kunskapsallianser” på nationell
nivå, t ex som en aktör och ett lärande exempel i Tillitsdelegationens arbete. Någon beskriver också
hela Malmökommissionen som en kunskapsallians.
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När det gäller en social investeringspolitik har flera typer av insatser genomförts. De mer konkreta
handlar om den satsning som det kommunala bostadsbolaget (MKB) genomförde 2015 där man
investerade i lägenheter som kunde upplåtas åt hemlösa, istället för att dessa skulle bo på hotell.
Ett annat exempel är arbetet med den sociala investeringsfonden. Fonden inrättades av Malmö stad
redan 2012. Syftet var uttalat att sätta av resurser för att kunna genomföra olika förslag som
Kommisionens arbete kunde komma att resultera i. Totalt avsatte 50 mkr genom beslut i
kommunfullmäktige i april 2012. Flera olika insatser genomförde med finansiering från fonden, bl.a.
den tidigare nämnda satsningen på socialsekreterarnas stöd i innerstaden.
Mer exakta resultat av rekommendationerna kan inte beskrivas i detta skede i utvärderingen.
Arbetet med och resultat från de två övergripande rekommendationerna kommer att fortsätta
diskuteras och synliggöras i fokusgrupper under våren. I det arbetet kommer frågan om de två
rekommendationerna att lyftas både i särskilda fokusgrupper som just lyfter dessa två perspektiv,
men också som delar i de tematiska fokusgrupperna utifrån övriga fem områden.

3.3

SAMMANFATTANDE PRELIMINÄRA SLUTSATSER FÖR
GENOMFÖRANDET AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Arbetet med att genomföra Malmökommissionens förslag har enligt vår bedömning varit mycket
ambitiöst. Detta framgår t.ex. i de tre uppföljningsrapporter som staden tog fram under 2015 –
2018. Samtidigt är det självklart att en så pass omfattande och delvis radikal agenda som den i
Kommissionens förslag också skapar utmaningar i den politiska hanteringen. Detta visar också vår
preliminära analys, även om den ännu så länge är just preliminär och främst grundar sig i en analys
av dokumentationen.
Analysen så här långt ger oss en rad viktiga frågor inför det fortsatta arbetet med fokusgrupperna
och med övrig datainsamling och analys. Preliminärt ser vi en skillnad mellan möjligheterna för
Malmö stad att hantera avgränsade och konkreta förslag där man själv i hög grad äger processerna
(som i förslagen inom området Utbildning) och andra områden där förslagen är långtgående men
också omfattande och där man också är beroende av en samverkan med andra aktörer för att
hantera dem.
De övergripande rekommendationerna har hanterats genom att kommunstyrelsen ”ställt sig bakom
dem” och uppmanat alla förvaltningar att aktivt arbeta med dem. Det är vår ambition att särskilt
fokusera dessa i det fortsatta arbetet.
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4

UTVECKLINGEN I JÄMLIK HÄLSA I MALMÖ

Inledningsvis är det viktigt att tydliggöra vad detta kapitels syfte är. Syftet är att kvantitativt
analysera utvecklingen av hälsans sociala bestämningsfaktorer i Malmö stad och
Malmökommissionens koppling till dessa. Denna studie syftar alltså inte till att undersöka vilka
faktorer som bidrar till ojämlik hälsa i Malmö. Vilka faktorer som påverkar hälsan och dess fördelning
har redan etablerats i ett stort antal tidigare forskningsstudier. Anledningen till att vi tar upp detta
tidigt är att hälsans utveckling och ojämlikhet är en mycket komplex fråga med många led av
underliggande förklaringsvariabler. Det är i detta sammanhang lätt att istället börja fundera kring
kausalitet (vad som påverkar vad) snarare än hur eventuella effekter av Malmökommissionens
arbete kan åskådliggöras kvantitativt.
Kapitlet är uppdelat i två huvuddelar, där det första består av en deskriptiv statistisk uppföljning av
indikatorer kopplade till Malmökommissionens mål och åtgärder inom respektive social
bestämningsfaktor. Detta avsnitt presenterar resultaten relativt kortfattat för att sedan diskuteras
närmare i kapitlets andra del. Den andra delen har en mer resonerande ansats där den deskriptiva
statistikens möjligheter, begränsningar och mest intressanta slutsatser observeras. Den inkluderar
även en sammanfattande tabell av den deskriptiva analysens resultat.

4.1

METOD

4.1.1

Utvecklingen i hälsans bestämningsfaktorer

Urvalet av indikatorer, för att undersöka utvecklingen av de sociala bestämningsfaktorerna, har
baserats på de mål och åtgärder samt det statistiska innehållet som presenteras i
Malmökommissionens slutrapport. Vilka mål och åtgärder som fått indikatorer kopplade till sig har
framförallt bedömts baserat dess utformning, d.v.s. de har i allt större utsträckning följts upp om de
är utformade som konkreta mål för befolkningens utveckling, snarare än inriktade mot Malmö stads
organisation. Även datatillgång har påverkat vilka indikatorer, och således mål och åtgärder, som
följts upp.
Indikatorerna presenteras i statistiska tidsserier. Tidsserierna varierar från tidigast 1991 till senast
2018 och beroende på hur datatillgången har sett ut för den enskilda indikatorn. Grundtanken har
dock varit att inkludera indikatorns utfall före, under samt efter Malmökommissionens arbete. Vissa
indikatorer är inte exakt samma som de som återfinns i Malmökommissionens slutrapport, i och
med att tillgången till data i denna studie är begränsad till Malmö stads kommundata, öppna
databaser samt i vissa fall beställd data. Indikatorerna är uppdelade på socioekonomiska grupper
kön och stadsdelar, i de fall sådan data har varit tillgänglig.
Genomgående har Malmö stads utfall ställts i relation till olika jämförelseobjekt över tid. Dessa
består framförallt av Skåne län (oftast som viktat medelvärde av samtliga kommuner i Skåne län
exklusive Malmö – då Malmö bedöms utgöra en avgörande del av Skåne läns utfall och bör därför
exkluderas) samt riket som helhet. Valet av jämförelseobjekt baseras på att vi är intresserade av
”avvikelse från trend” i termer av att Malmö presterar bättre än ”trenden” som en möjlig följd av att
Malmökommissionens förslag mål och åtgärder har implementerats. Eftersom Malmö är en del av
Region Skånes ansvarsområde är det relevant att se om de avviker från övriga kommuners samlade
utveckling. Valet av riket som det andra måttet på ”trend” är att den nationella utvecklingen om
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något kan definieras som trendutveckling. För vissa indikatorer har Malmö stad även jämförts mot
Stockholm och Göteborg. Detta för indikatorer där det bedöms rimligare att jämföra storstäder mot
varandra snarare än Skåne och riket.
Den deskriptiva analysen följer den tematiska dispositionen i Malmökommissionens slutrapport och
är således uppdelad i delavsnitt, vilka är Hur mår Malmö?, Barn och ungas vardagsvillkor,
Boendemiljö och stadsplanering, Utbildning, Inkomst och arbete, Hälso- och sjukvård. I kapitel 3 i
Malmökommissionens slutrapport finns det tematiska delområdet Förändrade processer för en
socialt hållbar utveckling genom kunskapsallianser och demokratiserad styrning, med tillhörande
mål och åtgärdsförslag. Detta delavsnitt har inte följts upp med kvantitativ metod i och med att
målens karaktär är av så pass kvalitativt orienterade och med fokus mot nya arbetsformer och
arbetssätt inom staden, vilket inte bedömts som möjligt att följa upp med statistiska mått.

4.1.2

Hur förklarar vi utvecklingen i hälsans bestämningsfaktorer?

Detta avsnittet tar avstamp i forskningslitteraturen för att utveckla det resonemang som vi nämnde
inledningsvis kring kausalitet, och andra möjliga problem som kan uppkomma vid analys av hälsans
utveckling. Dessa aspekter är nämligen viktiga att beakta innan man drar slutsatser kring resultaten
av den deskriptiva statistiska analysen. Problematisering kring kausalitet och effektstorlek sätter
nämligen begränsningar på hur vi kan urskönja effekterna av Malmökommissionens arbete i
statistiken.
Efter vi tagit ställning till hur vi kan tolka resultaten följer ett avsnitt som presenterar inom vilka
indikatorer vi kan se ett möjligt avtryck av Malmökommissionens arbete. Detta i termer av två
aspekter. Den första identifierar avvikelse från trend, d.v.s. där Malmö stad har presterat bättre än
sina jämförelseobjekt under perioden efter Malmökommissionens slutrapport. Den andra
identifierar indikatorer där det har skett en utveckling mot större jämlikhet mellan antingen
härkomst, utbildningsnivå eller stadsdelar eller jämställdhet, d.v.s. mellan könen. Det är nämligen
inte säkert att dessa behöver gå hand i hand om exempelvis totalen ökar (hela Malmö stads
utveckling) men det leder till större klyftor (att de som har bäst förutsättningar får det ännu bättre
relativt till de som har det sämst).
Resultaten från den deskriptiva analysen sammanfattas sedan i tabellform för att tillhandahålla en
översikt av resultaten i relation till de målsättningar och åtgärdsförslag som återfinns i
Malmökommissionens slutrapport. Sammanfattningen av resultaten är i dessa tabeller färgkodade, i
syfte att illustrera huruvida den observerade utvecklingen av respektive indikator går i målets
riktning eller ej.

4.2

UTVECKLINGEN I HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER

Detta avsnitt är strukturerat utifrån den tematiska dispositionen i Malmökommissionens slutrapport
som omfattar information (och statistik) om sociala bestämningsfaktorer och är således uppdelad i
delavsnitt, vilka är Hur mår Malmö?, Barn och ungas vardagsvillkor, Boendemiljö och stadsplanering,
Utbildning, Inkomst och arbete, Hälso- och sjukvård.
Varje delavsnitt inleds med en tabell som redogör för vilka mål och åtgärder som har följts upp i
varje delavsnitt. Avsnittet Hur mår Malmö? har i Malmökommissionens slutrapport inga specifika
mål eller åtgärdsförslag kopplade till sig, varför tabellen i detta avsnitt skiljer sig från de övriga
tabellerna (som illustrerar kopplingen mellan indikatorer, åtgärder och målsättningar).
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Vad gäller de övriga tabellerna gäller följande: de mål som är fetmarkerade innebär att det finns en
eller flera indikatorer som har en förhållandevis klar koppling till målet. De mål som är inte är
fetmarkerade följs inte upp (anledningen är att urvalet av sociala bestämningsfaktorer/indikatorer
inte omfattar alla Malmökommissionens mål, detta bland annat på grund av begränsningar i
datatillgång).
Även de åtgärdsförslag som är fetmarkerade innebär att den indikator som har en koppling till
målet också har en koppling till det enskilda åtgärdsförslaget. Åtgärder som inte är fetmarkerade
följs inte upp.
I tabellernas högra kolumn uppges den indikator som följs upp och en källhänvisning till var data är
hämtad. Den statistik som presenteras under Hur mår Malmö, tillika de indikatorer som återfinns i
tabellen nedan, utgör inte sociala bestämningsfaktorer, utan kan betraktas som faktorer vilka ger
uttryck för utvecklingen av, respektive fördelningen av, hälsan.
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4.2.1

Hur år Malmö?

Tabell 1 Indikatorer som följts upp kopplat till kapitlet Hur mår Malmö? i Malmökommissionens slutrapport

Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder, kön och utbildning, härkomst samt jmfr
län och rike (SCB)
Andel av befolkningen med god självskattad hälsa (16-84 år), kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen med nedsatt självskattad psykisk hälsa, kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsorapport)
Antal självmord per 100 000 invånare, kön samt jmfr län och rike (Folkhälsomyndigheten)
Antal ohälsodagar (genomsnitt per person) 20-64 år, kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen (18-85 år) med dålig självskattad tandhälsa, kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen (18-84år) med självskattade sömnsvårigheter, kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen (10-80 år) som upplever ekonomisk stress (självskattad), kön samt jmfr län
(Region Skåne)
Andel av befolkningen (18-80 år) som har en anspänd arbetssituation (självskattad), kön samt
jmfr län (Region Skåne)
Andel av befolkningen (16-84) som röker dagligen (självskattad), kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)
Antal fallskador per 1000 invånare (80+), kön samt jmfr län och rike (Kolada)
Hjärtinfarkter per 100 000 invånare (20-79), kön samt jmfr län och rike (Kolada)
Andel fickor resp pojkar med god självskattad hälsa åk 6 och åk 9, Malmö, län (Region Skåne)
Andel fyraåringar med ett BMI > 25 i Malmö stad (Barnhälsovården i Skåne)
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4.2.2

Medellivslängd

Figur 5 Förväntad återstående medellivslängd i år vid 30 års ålder i Malmö stad, Skåne exklusive Malmö
(viktat medelvärde) och riket. Fördelat på kön (kvinnor till vänster, män till höger). Femårsmedelvärde
2008- 2017. Källa: SCB.
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Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder är konstant ökande över tid för båda könen.
Kvinnor har dock generellt högre medellivslängd än män. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive
Malmö och riket. Kvarstående medellivslängd var något lägre i Malmö jämfört med Skåne och riket
för den första perioden (2003 - 2007) men skillnaden har minskat över tid. För den senaste
uppmätta perioden (2013 - 2017) var differensen relativt liten, ca 0,5 år för kvinnor och ca 1 år för
män.
Figur 6 Förväntad återstående medellivslängd i år vid 30 års ålder i Malmö stad, fördelat på kön och
utbildningsnivå. Femårsmedelvärden 1991 - 2017. Källa: Malmökommissionen (1991-2010) och SCB
(2008-2017).5
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Grunden för livslängdsberäkningarna är den folkbokförda befolkningen i registret över totalbefolkningen (RTB) den 31
december varje år för åren 2003-2017. Indata om utbildningsnivå hämtades från Utbildningsregistret (UREG). Utbildningsnivå
grupperas i tre grupper: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial
utbildningsnivå, och Eftergymnasial utbildningsnivå. Gruppspecifika utjämningar av dödsrisker har använts i åldrarna över 95
år.
5
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I Malmökommissionens slutrapport redovisas förväntad återstående medellivslängd i kommunen för
olika utbildningsnivåer och kön. För att förlänga tidsserien har Malmökommissionens data slagits
samman med ny data från Malmö stad. Resultaten visar på en fortsatt ökande medellivslängd inom
samtliga utbildningsnivåer, men tillväxttakten är olika. Den i genomsnitt återstående
medellivslängden inom gruppen med eftergymnasial utbildning (+5% kvinnor, +11% män) växer
snabbare än gruppen med gymnasial utbildning (+3% kvinnor, +9% män) och förgymnasial
utbildning (+3% kvinnor, +10% män). Därmed fortsätter klyftorna mellan de olika
utbildningsnivåerna öka över tid, något som redan uppmärksammades i Malmökommissionens
slutrapport. Skillnaderna mellan kvinnor med eftergymnasial och förgymnasial utbildning är ca 4,3 år
2013-2017, den var ca 3,2 år 1991-1995, medan den för männen är ca 6,1 år 2013-2017, den var ca
5 år 1991-1995. Skillnaden i genomsnittlig återstående medellivslängd för de med högst respektive
de med lägst utbildningsnivå är således större för män än för kvinnor både under 1991-1995 som
2013-2017. Skillnaderna har dock ökat exakt lika mycket för både män och kvinnor, ca 1,1 år mellan
1991-1995 och 2013-2017. Vidare växer mäns medellivslängd snabbare än kvinnors inom alla
utbildningsnivåer vilket visar på en utjämnande, eller mer jämlik, levnadslängd mellan könen över
tid. Kvinnorna har dock fortfarande en generellt högre förväntat medellivslängd.
Tabell 2 Förväntad återstående medellivslängd i r vid 30 års ålder i Malmö stad, fördelat på kön och utbildningsnivå samt
förändring över tid. Femårsmedelvärden 1991-2017. Källa: SCB.

Period
(1991-1995)

Period
(2006-2010)

Period
(2013-2017)

Diff P(91-95)
P(13-17)

För. gym.

50.1

51.5

51.8

1.7

Gym.

52.1

52.4

53.9

1.8

Efter gym.

53.3

55.6

56.2

2.9

3.2

4.1

4.3

1.1

Kvinnor

Skillnad hög-låg

Män

Period
Period
(1991-1995) (2006-2010)

Period
(2013-2017)

Diff P(91-95)
P(13-17)

För. gym.

43.2

45.7

47.5

4.3

Gym.

46.0

48.3

50.1

4.1

Efter gym.

48.2

51.7

53.6

5.3

5.0

6.0

6.1

1.1

Skillnad hög-låg

För att tydligare illustrera den ökade ojämlikheten av förväntad medellivslängd över tid inom
utbildningsgrupperna per kön redovisas tabellen ovan. Återigen var skillnaden i medellivslängd
mellan de med lägst och högst utbildningsnivå var för perioden 1991-1995 3,2 år för kvinnor och 5,0
år för män. Motsvarande differens för perioden 2013-2017 har ökat till 4,3 år för kvinnor och 6,1 år
för män. Således har skillnaden i förväntad medellivslängd mellan de med lägst och högst
utbildningsnivå ökat med ca 1,1 år för såväl kvinnor som män.
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Figur 7 Förväntad återstående medellivslängd i år vid 30 års ålder i Malmö stad, fördelat på inrikesoch utrikes födda. Fem års medelvärden 2003-2017. Källa: SCB.
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Skillnaden i återstående medellivslängden mellan inrikes och utrikes födda i Malmö stad är relativt
liten. För kvinnor varierar den mellan 0,5 till 1 år över de olika tidsperioderna. För män var skillnaden
ännu mindre under den första femårsperioden (2003-2007 ca 0,3 år) för att därefter öka över tid
(2013-2017 ca 1,4 år). Intressant är att förväntad återstående medellivslängd är något högre för
utrikes födda jämfört med inrikes födda inom båda könen. Skillnaden är konstant över tid.

4.2.3

Ohälsotal

Figur 8 Ohälsotal (ohälsodagar per person) för ålder 20 - 64. I Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat
medelvärde) och riket samt fördelat på kön i Malmö. Ålder 20 - 64. 2008 - 2017. Källa:
Folkhälsomyndigheten.
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Ohälsotalen har varit konstant nedåtgående över perioden6. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive
Malmö och riket. Malmö har dock haft en kraftigare minskning än de övriga två geografiska
områdena och har därmed 2017 något lägre antal ohälsodagar per person i genomsnitt. Antal
ohälsodagar per person har minskat för såväl kvinnor som män över perioden. Kvinnor har dock i
genomsnitt betydligt högre antal ohälsodagar per person än män i Malmö. Skillnaderna mellan
könen kvarstår över tid och 2017 hade kvinnorna i genomsnitt åtta fler ohälsodagar per person.
Figur 9 Antal självmord per 100 000 invånare (15+). I Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat
medelvärde) och riket samt fördelat på kön i Malmö. Femårsmedelvärden, 2001 - 2016. Källa:
Folkhälsomyndigheten.7
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Antal självmord per 100 000 invånare har en något minskande trend över tid. Det gäller för Malmö,
Skåne exklusive Malmö och riket. Malmö uppvisade dock en oroväckande ökning i början av den
uppmätta tidsperioden. Sedan slutet av 2000-talet har antalen självmord tydligt minskat i Malmö
stad. Mot slutet av tidsperioden ligger Malmö istället något lägre än Skåne och riket.
Antal registrerade självmord per 100 000 invånare har minskat för båda könen över tid. Minskningen
har varit något snabbare för män än för kvinnor. Det återstår dock stora nivåskillnader mellan
könen. I genomsnitt för de tre senaste tidsperioderna tar 17.2 män per 100 000 livet av sig,
motsvarande siffra för kvinnor är 8,6.

6 Ohälsotalet mäter antalet utbetalade ersättningsdagar från Försäkringskassan och inkluderar t.ex. inte sjuklönedagar som

betalas av arbetsgivaren.
7 Resultaten gäller diagnoserna: X60-X84 enligt ICD-10 (säkra suicider) och avser antal döda per 100 000 invånare bland de
som är 15 år eller äldre per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden, icke åldersstandardiserat
respektive åldersstandardiserat.
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Figur 9 Fallskador per 1000 invånare. I Malmö, Skåne län och riket samt fördelat på kön i Malmö. 80+
år, 2008 - 2017. Källa: Kolada
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Antalet fallskador hade en ökande trend från 2008 till 2012-2014 (beroende på geografiskt område)
för att sedan återigen minska till och med 2017. Det gäller för Malmö, Skåne län och riket. Jämför
man hela tidsserien, alltså 2008-2017, så är antalet fallskador per 1000 invånare något högre i slutet
av perioden för Skåne och riket. För Malmö är dock antalet färre. Malmö ligger dock på något högre
nivåer än Skåne län och riket men skillnaden har minskat över tid.
Vid uppdelning av statistiken på kön i Malmö stad syns det tydligt att kvinnor är mer vanligt
förekommande än män. Fallskador per 1000 kvinnor har dock minskat något snabbare än för män
vilket tyder på att skillnaderna mellan könen minskar över tid, om än marginellt.
Figur 10 Hjärtinfarkter per 100 000 invånare. I Malmö, Skåne län och riket samt fördelat på kön i
Malmö. 20-79 år, 2008 - 2017. Källa: Kolada
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Antalet hjärtinfarkter per 100 000 invånare är stadigt minskande över tid. Det gäller för Malmö,
Skåne län och riket. Malmö har dock minskat något kraftigare än de andra två geografiska områdena
och ligger på en lägre nivå för slutet av den uppmätta perioden.
Den minskande trenden av antalet hjärtinfarkter syns för både män och kvinnor i Malmö stad. Det är
dock en stor skillnad mellan män och kvinnor, en skillnad som kvarstår över tid.

4.2.4

Självskattad hälsa

Figur 11 Andel av befolkningen (16-84) med god självskattad hälsa. I Malmö, Skåne län och riket samt
fördelat på kön i Malmö. Fyraårsmedelvärden, 2004-2018. Källa: Folkhälsomyndigheten.8
Malmö jämfört med Skåne och riket

Fördelat på kön
80
75

80

2004-2007

2009-2012

2015-2018
75

70
Malmö
Skåne län
Riket

70
65

2004-2007
2005-2008
2006-2009
2007-2010
2008-2011
2009-2012
2010-2013
2011-2014
2012-2015
2013-2016
2015-2018

60

65

60
Kvinnor

Män

Andel som har en god självskattad hälsa har en tydligt uppåtgående trend. Det gäller för såväl
Malmö, Skåne län som riket. Andelarna är mycket snarlika i de tre geografiska områden. Malmö har
dock för den senaste mätta perioden (2015 - 2018) en något högre andel med god självskattad
hälsa.
Att andelen med god självskattad hälsa har ökat så för Malmö för perioden 2015-2018, men ej för
Skåne och riket, verkar bero på männens kraftiga ökning under denna period. I övrigt har andelen
med god självskattad hälsa ökat för båda könen i Malmö stad. Kvinnor tenderar att ha något lägre
andel med god självskattad hälsa över tid. I genomsnitt över de senaste tre tidsperioderna är
andelen ca 72 procent hos kvinnor jämfört med 77 procent hos män.
Nämnas bör är att tolkningar av data baserade på självskattade resultat skall göras med viss
försiktighet. Det beror på att det kan finnas subjektivitet i urvalet av personer som svarar på
enkäten. Om urvalet inte är tillräckligt stort eller om sammansättningen, om än slumpmässigt, får en
övervikt inom en viss kategori respondenter kan svaren styras åt olika riktningar, detta är oftare ett
problem på lägre geografiska nivåer som kommuner eller dylikt.

Nationella folkhälsoenkäten. För åren 2004–2016 har det nationella urvalet bestått av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år.
För 2018 har det nationella urvalet fördubblats till 40 000. Urvalet gäller hela landet (de lokala urvalen är förstås betydligt
mindre. Urvalet är slumpmässigt..
8
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Figur 12 Andel av befolkningen (16-84) med nedsatt självskattad psykisk hälsa. I Malmö, Skåne län och
riket samt fördelat över kön i Malmö. Fyraårsmedelvärden, 2004 - 2018. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Andelen av befolkningen som har nedsatt självskattad psykisk hälsa är relativt konstant över tid. Det
gäller för såväl Malmö, Skåne län som riket. Malmö stad har dock en något högre andel med
självskattad nedsatt psykisk hälsa, ca 3 - 4 procentenheter.
För respektive kön i Malmö redovisas en något nedåtgående trend hos män medan kvinnor har en
mer konstant nivå. Vidare är det en högre andel kvinnor med nedsatt självskattad psykisk hälsa än
hos män. I genomsnitt över de senaste tre tidsperioderna är andelen ca 22 procent hos kvinnor
jämfört med 13 procent hos män. Tolkningar skall göras med viss försiktighet p.g.a.
självskattningsaspekter.
Figur 13 Andel av befolkningen (16-84) med dålig självskattad tandhälsa. I Malmö, Skåne län och riket
samt fördelat över kön i Malmö. Fyraårsmedelvärden, 2004 - 2018. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Andelen av befolkningen som har dålig självskattad tandhälsa är nedåtgående över tid. Det gäller för
såväl Malmö, Skåne län som riket. Malmö hade i början av perioden en något högre andel med dålig
självskattad tandhälsa. Denna andelen har dock minskat något snabbare än för de två andra
geografiska områdena och ligger på motsvarande nivåer för senare år.
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Andelen med dålig självskattad tandhälsa är minskande för såväl kvinnor som män. Män hade i
början av perioden en något högre andel med självskattad dålig tandhälsa. Över tid har männens
andelar minskat något snabbare och är i nivå med kvinnornas för 2015 - 2018. Tolkningar skall göras
med viss försiktighet p.g.a. självskattningsaspekter.
Figur 14 Andel av befolkningen (16-84) med självskattade sömnsvårigheter. I Malmö, Skåne län och
riket samt fördelat över kön i Malmö. Fyraårsmedelvärden, 2004-2018. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Andelen av befolkningen som har självskattade sömnsvårigheter minskade tydligt i mitten av den
uppmätta tidsperioden för att sedan återgå till motsvarande nivåer i slutet. Det gäller för såväl
Malmö, Skåne län som riket. Malmö hade i början av perioden en något högre andel med
självskattade sömnsvårigheter. Denna andelen har dock minskat något snabbare än för de två andra
geografiska områdena på senare år och ligger på motsvarande nivåer.
Andelen som har självskattade sömnsvårigheter har varit relativt stillastående inom båda könen.
Andelen kvinnor med självskattade sömnbesvär är dock högre än för män. I genomsnitt över de
senaste tre tidsperioderna är andelen ca 41 procent hos kvinnor jämfört med 32 procent hos män.
Tolkningar skall dock göras med viss försiktighet p.g.a. självskattningsaspekter.
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Figur 15 Andel av befolkningen (18 - 80) som har en anspänd arbetssituation (självskattad). I Malmö
och Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) samt fördelat på kön i Malmö. 2000 - 2012. Källa:
Region Skåne.9
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Andelen av befolkningen som har en självskattad anspänd arbetssituation har minskat över tid. Det
gäller för såväl Malmö som Skåne exklusive Malmö. Det förefaller vara en mycket måttlig skillnad
mellan de två geografiska områdena. Framförallt för den senare delen av perioden. Andelen som har
en självskattad anspänd arbetssituation är minskande för båda könen över tid i Malmö stad.
Andelen för kvinnor är dock generellt högre, men denna har minskat något snabbare över tid (-24%)
och har därför närmat sig motsvarande nivåer som för män (-17%). Det kvarstår dock en viss skillnad
mellan könen. Tolkningar skall dock göras med viss försiktighet p.g.a. självskattningsaspekter.

I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet av 400 män och 400 kvinnor. Av dessa
har i snitt 55% besvarat enkäten. I Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad är osäkerheten mindre i andelsnivå p.g.a. större
antal individer i svarsunderlaget.
9
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Figur 16 Andel av befolkningen (18-80) som upplever ekonomisk stress (självskattad). I Malmö och
Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) samt fördelat över kön i Malmö. 2000 - 2012. Källa:
Region Skåne.
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Andelen av befolkningen som upplever en ekonomisk stress hade en minskande trend mellan 2000
och 2008. För 2012 ökade andelen något igen. Detta mönster stämmer för såväl Malmö som Skåne
exklusive Malmö. Malmö ligger dock på en något högre nivå än Skåne exklusive Malmö.
Andelen som upplever en ekonomisk stress är minskande för båda könen över tid i Malmö stad.
Framförallt för perioden 2000 - 2008 för att därefter öka något under 2012. Skillnaden mellan könen
är måttlig.
Figur 17 Andel av befolkningen (16 - 84) som röker dagligen (självskattad). I Malmö, Skåne län och
riket samt fördelat över kön i Malmö. Fyraårsmedelvärden, 2004 - 2018. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Andelen av befolkningen som uppger att de röker dagligen har tydligt minskat över tid. Det gäller för
Malmö, Skåne län och riket. Malmö hade en något högre andel av befolkningen som uppgav sig röka
dagligen i början av tidsperioden. Andelen rökare har dock minskat snabbare i Malmö än för de
andra två geografiska områdena och idag ligger Malmö på motsvarande nivåer.
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Andelen av befolkningen som uppger att de röker dagligen har minskat för båda könen. Kvinnor
hade i början av den uppmätta tidsperioden en något högre andel än män. Över tid har dock
andelen kvinnor minskat något snabbare och ligger för de senaste tre tidsperioderna på en något
lägre andel än män, 10 procent respektive 13 procent. Tolkningar skall dock göras med viss
försiktighet p.g.a. självskattningsaspekter.

4.2.5

Barn och ungas hälsa

Figur 18 Andel flickor och pojkar med god självskattad hälsa för Malmö och Skåne exklusive Malmö
(viktat medelvärde). 2012 och 2016. Källa: Region Skåne.
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Andelen flickor med god självskattad hälsa visar på en tydligt nedåtgående trend över tid inom alla
tre årskurser10. Det gäller för såväl Malmö som Skåne exklusive Malmö. Framförallt har andelen
Självskattad hälsa mäts genom en enkät där respondenten bedömer sitt ”allmänna hälsotillstånd”
på en femgradig skala från Mycket dåligt till Mycket bra.
10
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flickor med god självskattad hälsa minskat för de senare årskullarna, dvs Åk 9 och Gy Åk 2. Flickors
självskattade hälsa är dock något högre för Malmö än för Skåne exklusive Malmö 2016. Något som
inte var fallet för 2012 inom Åk 9 (i motsvarande nivå) och Gy Åk 2 (något lägre).
Även andelen pojkar med god självskattad hälsa visar på en nedåtgående trend över tid inom alla tre
årskurser. Dock inte i närhet av den minskning som vi ser för flickor. Pojkar kommer också från något
högre nivåer än flickorna generellt. Återigen finns den största minskningen av god självskattad hälsa
över tid i de högre årskurserna. Till skillnad mot flickorna tenderar Malmö att ha en något lägre
andel pojkar med god självskattad hälsa jämfört med Skåne exklusive Malmö.
Figur 19 Andel fyraåringar med ett BMI > 25 i Malmö stad och Skåne län. 2014-2017. Källa:
Barnhälsovården i Skåne.
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Andelen fyraåringar med ett förhöjt BMI är tydligt minskande i Malmö stad. Malmö har även haft en
lägre andel än Skåne län generellt de senaste tre åren.

4.3

SAMHÄLLSSYSTEMENS KONSEKVENSER - BARN OCH
UNGAS VARDAGSVILLKOR

4.3.1

Samhällssystemens konsekvenser – Barn och ungas vardagsvillkor

I detta avsnitt redovisas en statistisk uppföljning av mål och åtgärder som återfinns i kapitlet Barn
och ungas vardagsvillkor i Malmökommissionens slutrapport. Dessa indikatorer kan förstås som
sociala bestämningsfaktorer och kan, enligt Malmökommissionens slutrapport, betraktas som
faktorer som ger uttryck för konsekvenser av samhällssystem.
I detta avsnitt finns indikatorer kopplade till två av tre mål. Det finns också indikatorer med viss
koppling till två av åtgärdsförslagen. De mål respektive åtgärder som följs upp är fetmarkerade i
tabellen.
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Tabell 3 Malmökommissionens mål och åtgärdsförslag kopplat till indikatorer som följts upp med hänsyn till
kapitlet Barn och ungas vardagsvillkor i Malmökommissionens slutrapport

Målbeskrivning

Åtgärd

Stärk alla barns och
ungas möjligheter till
inflytande och
delaktighet.

1.1.1.1 Utveckla arbetet
med att säkerställa att
barnrättsperspektivet
genomsyrar alla
politiska beslut.

Halvera
barnfattigdomen till
2020 för att på sikt
eliminera den helt.

1.1.2.1 Ta fram och
implementera en
kommunal
handlingsplan för att
minska
barnfattigdomen.

Indikator

Barnfattigdomsindex som andel barn som
finns i ekonomiskt utsatta hushåll, jmfr län
och rike samt svensk resp utländsk bakgrund
(Folkhälsomyndigheten)

1.1.2.2 Inrätta ett
kommunalt familjestöd.
1.1.2.3 Höj det
kommunala
försörjningsstödet till
barnfamiljer med
långvarigt
försörjningsstöd.
1.1.2.4 Inför en norm
om ett schabloniserat
tillägg på årsbasis för
barnhushåll med
långvarigt
försörjningsstöd, avsett
för barns fritids och
kulturaktiviteter.
1.1.2.6 Öka tillgången till
datorer och internet i
hemmet hos
barnfamiljerna i Malmö.
Minska hemlöshet,
trångboddhet, dåliga
bostadsförhållanden
och dålig yttre miljö
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Andel hushåll med tillgång till
höghastighetsbredband (10mbit eller högre)
(PTS)

Andel 4-åringar som är trångbodda,
stadsdelar (Malmö stad)
Antal och andel barn (0-17 år) i hemlösa
hushåll i Malmö stad (Stadskontorets
hemlöshetskartläggning)

för barn och unga i
Malmö.

1.1.3.1 Ta fram ett
handlingsprogram för
att öka tillgången på
bostäder av god kvalitet
som barnfamiljer har
råd med.
1.1.3.2 Ta fram ett
handlingsprogram för
att åtgärda brister i
miljön för barn och
unga i Malmö.
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Figur 20 Andel 4-åringar i stadsdelar i Malmö som är trångbodda. 2003, 2009, 2014 och 2019. Källa:
Malmökommissionen (2003, 2009), Malmö Stad (2014, 2019).11
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För att förlänga tidsserien för andel fyraåringar som är trångbodda har data från
Malmökommissionens slutrapport och Malmö Stad slagits samman. Enligt tidsserien över de olika
stadsdelarna har trångboddheten bland fyraåringar ökat markant inom samtliga stadsdelar. Att
trångboddheten skulle ha fördubblats för fyraåringar över femårsperioden mellan 2009 och 2014
bör dock ses som tämligen orimligt. Enligt Boverket (2016) 12 har generell trångboddheten för
StorMalmö ökat minimalt mellan 2012 till 2014 (17,2 respektive 17,4 procent). Som referens har
generell trångboddheten i StorStockholm (20,5 respektive 21,3) och StorGöteborg (15,6 respektive
16,2) ökat mer över perioden, StorMalmö har vidare lägre generell trångboddhet än StorStockholm
men högre än StorGöteborg. Skillnaderna över tid bör därför rimligtvis bero på en skillnad i
definition och skall tolkas med stor försiktighet.

Definitionen för såväl MK som MS är att antalet boende per rum i bostaden, kök och ett rum oräknat, överskrider två. Men
förändringen över tid tyder på skillnader.
12 Boverket (2016), ”Trångboddheten i storstadsregionerna” 2016:28
11
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Figur 21 Barnfattigdomsindex som andel barn (0 - 17) som finns i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö,
Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket. 2008 - 2016. Källa: Folkhälsomyndigheten.13
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Andel barn med svensk bakgrund som lever i ekonomiskt utsatta hushåll har tydligt minskat över tid.
Det gäller för Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. Malmö stad har dock en högre andel barn
som är ekonomiskt utsatta än de andra två geografiska områdena. Skillnaden har dessutom ökat
något över den uppmätta perioden (då andelen i Malmö har minskat långsammare (2008 3,8
procentenheter och 2016 4,1 procentenheter).
Även andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll med utländsk bakgrund har minskat
tydligt över tid. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. Här har dock Malmö (-14%)
minskat något snabbare än Skåne (-10%) och riket (-10%). Jämfört med barn med svensk bakgrund
har dock barn med utländsk bakgrund en betydligt högre andel som lever i ekonomiskt utsatta
hushåll. 2016 var skillnaden mellan barn med svensk bakgrund och utländsk bakgrund 33,5
procentenheter för Malmö, 22,1 procentenheter för Skåne och 23,0 procentenheter för riket.
Malmö har såldes en betydligt högre andel barn med utländsk bakgrund som lever i ekonomiskt
utsatta hushåll jämfört med de andra två geografiska områdena.

Statistiken avser andel barn 0-17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. Med
ekonomiskt utsatta menas hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. Med låg inkomst menas lägsta utgiftsnivå baserad på
den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om
inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras detta som låg inkomst. Med socialbidrag menas att sådant
erhållits minst en gång under året. Med utländsk bakgrund menas minst en utlandsfödd förälder. Måttet är ett absolut mått
till skillnad från det relativa mått som också används ibland.
13

46

Figur 22 Andel barn (0 - 17 år) i hemlösa hushåll i Malmö stad. 2009 - 2017. Källa: Stadskontorets
hemlöshetskartläggning.14
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Andel barn i hemlösa hushåll har ökat kraftigt över tid i Malmö, över 400 procent mellan 2009 och
2017. Som antal var siffran 2009 161 stycket och 2017 1070 stycket.
Figur 23 Andel hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 mbit/sekund i Malmö, Skåne
exklusive Malmö (viktat medelvärde efter befolkning) och riket. 2009 - 2017. Källa: PTS.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Malmö

0
2009

2010

2011

Skåne exklusive Malmö
2012

2013

2014

2015

Riket
2016

2017

Andelen av hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund har ökat kraftigt över
tid. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. Det finns dock stora skillnader i nivåer. I
Malmö (93%) har en betydligt högre andel av hushållen tillgång till höghastighetsbredband än riket
(79%) och framförallt Skåne exklusive Malmö (53%).

Efter beslut i kommunfullmäktige i december 2004 används Socialstyrelsens definition från den nationella kartläggningen
1999 vid Malmö stads årliga kartläggning. Socialstyrelsen har ändrat definition vid de nationella kartläggningar som
genomfördes 2005 och 2011. Anledningen att Malmö fortsatt använda 1999 års definition är att utvecklingen i Malmö ska
vara möjlig att följa över tid. Hemlös, Socialstyrelsens definition från 1999: Som hemlös räknas person som saknar egen eller
förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till
tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom
socialtjänst, SiS eller landsting (sjukvård), räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men
ännu inte har någon bostad ordnad. Som hemlös räknas också person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om
han/hon på grund av bostadslöshet varit i kontakt med socialtjänsten under mätperioden.
14
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4.4

SAMHÄLLSSYSTEMENS KONSEKVENSER - BOENDEMILJÖ
OCH STADSPLANERING

I detta avsnitt redovisas en statistisk uppföljning av mål och åtgärder som återfinns i kapitlet
Boendemiljö och stadsplanering i Malmökommissionens slutrapport. Dessa indikatorer kan (liksom
avsnittet ovan) förstås som sociala bestämningsfaktorer och kan, enligt Malmökommissionens
slutrapport, betraktas som faktorer som ger uttryck för konsekvenser av samhällssystem. I detta
avsnitt finns indikatorer kopplade till två av tre mål samt indikatorer som kopplar till två av
åtgärdsförslagen.
Tabell 4 Malmökommissionens mål och åtgärdsförslag kopplat till indikatorer som följts upp med hänsyn till
kapitlet Boendemiljö och stadsplanering i Malmökommissionens slutrapport
Målbeskrivning

Åtgärd

Indikator

Staden ska säkerställa
att alla Malmöbor har
förutsättningar för en
passande bostad och
bra boendemiljö

1.2.1.1 Minska
bostadsbristen.

Andel vuxna i hemlöshet, härkomst (Malmö stad, Stadskontoret)
Antal färdigställda bostäder per år i flerfamiljshus och småhus per
1000 invånare, fördelat på upplåtelseform, jmfr län och rike,
Sthlm, Gbg (Kolada)
Antal bostäder per 1000 invånare, jmfr län och rike (Kolada)
Andel trångbodda (utan barn), stadsdelar (Malmö stad)

1.2.1.2 Etablera en ny
kommunal
utförarorganisation för
uppdragsbaserat
bostadsbyggande.
Stadsplanering ska
bidra till att minska
boendesegregationen.

1.2.2.1 Inför sociala
konsekvensbedömningar
som ska föregå alla
beslut som rör fysiska
investeringar.
1.2.2.2 Utveckla och
intensifiera det
framgångsrika arbetet
med att blanda
upplåtelseformer,
bostadstyper,
arbetsplatser och
servicefunktioner.
1.2.2.3 Omvandla
barriärer till
sammanlänkande
områden.
1.2.2.4 Satsa på två
storslagna
stadsförädlingsprojekt –
Amiralsstaden och
”Bygga om Dialogen”.
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Stadsplanering ska
bidra till att stärka
tilliten och främja
goda
och tillgängliga miljöer
och mötesplatser som
inbjuder till
delaktighet.

1.2.3.1 Skapa fler
lättillgängliga
mötesplatser, speciellt i
områden med stor
trångboddhet.
1.2.3.2 Stadsplanering
ska bidra till att stärka
invånarnas delaktighet
och inflytande.

Valdeltagande kommunval, landstingsval, riksdagsval, jmfr
stadsdelar, län och rike (Kolada / val.se)

Andel av befolkningen (16-84) med självskattad låg tillit till andra,
jmfr län och rike (Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen med lågt socialt deltagande, kön samt jmfr
län och rike (Folkhälsomyndigheten)
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4.4.1

Bostadsbyggande

Figur 24 Andel bostäder per 1000 invånare i Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde), riket,
Stockholm och Göteborg. Fördelat på upplåtelseform. 2017. Källa: Kolada.15
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Fördelningen av befintligt bostadsbestånd är blandad i Malmö. Hyresrätter per 1000 invånare står
för den största andelen (46%) följt av bostadsrätter (39%) och äganderätter (15%). Malmö har
såldes en större andel hyresrätter och bostadsrätter än Skåne exklusive Malmö och riket generellt.
Det är dock inte förvånande givet att Malmö är en storstad med en ofta mindre andel småhus i
förhållande till flerfamiljshus. Malmö har också en hög andel bostadsrätter per 1000 invånare
jämfört med Skåne exklusive Malmö.
Om vi istället jämför Malmö med Stockholms och Göteborgs kommun ser vi också att fördelningen
ser mer lik ut för storstadskommunerna än Skåne och riket. Malmö har i förhållande till Stockholm
en högre andel äganderätter och hyresrätter, men lägre andel bostadsrätter. Jämfört med Göteborg
har Malmö en högre andel bostadsrätter, men mindre andel hyresrätter och äganderätter.

Hyresrätt innebär att man hyr en lägenhet av en hyresvärd, som äger en eller flera fastigheter med hyreslägenheter.
Bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en fastighet med lägenheter och där varje
medlem har varsin lägenhet. Äganderätt - egnahem och ägarlägenhet - innebär att man själv äger sin bostad.
15
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Figur 25 Antal färdigställda bostäder per år i flerfamiljshus och småhus per 1000 invånare i Malmö,
Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket. 2008 - 2017. Källa: Kolada16
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Byggtakten har över tid har varit uppåtgående för flerfamiljshus i Malmö, Skåne exklusive Malmö
samt riket. Malmö bygger dock betydligt fler bostäder per 1000 invånare än Skåne och riket per år.
Det gäller framförallt för åren 2014 och 2017. Byggtakten för småhus har dock varit något
nedåtgående över tid. I Malmö färdigställs något färre bostäder i småhus per 1000 invånare årligen
än för Skåne och riket. Sett över båda bostadstyperna har dock Malmö ett generellt högre
färdigställande av bostäder per 1000 invånare.

4.4.2

Valdeltagande

Figur 26 Fördelning av valdeltagande (procent) för Malmö inom olika valkretsar. Fördelat på typ av val.
2010 - 2018. Källa: Valmyndigheten.
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Flerbostadshus innehåller tre eller fler lägenheter. Alla kommuner lämnar månatligen in uppgifter om beviljade bygglov.
Färdigställande baseras på slutbesked till byggherren från bygglovsnämnden. Småhus avser friliggande samt par-, rad- eller
kedjehus. Exklusive fritidshus.
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Valdeltagandet i Malmö stad ligger på en tydligt lägre nivå än för Skåne exklusive Malmö och riket
totalt, ca 5 procentenheter. Positivt är att valdeltagandet är konstant ökande över tid för såväl
riksdagsval, val till landstingsfullmäktige som till kommunfullmäktige. Det gäller framförallt mellan
valen år 2014 och 2018 där utvecklingen var något kraftigare än för Skåne exklusive Malmö och riket
totalt. Sett över hela perioden är dock utvecklingen ungefär samma för de tre geografiska
områdena. Valdeltagandet är också betydligt högre för riksdagsvalet än de andra två valen.
Figur 27 Fördelning av valdeltagande för Malmö inom olika valkretsar. Fördelat på typ av val. 2010 2018. Källa: Valmyndigheten.
Riksdagsval
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Landstingsfullmäktige

Kommunfullmäktige

Figuren ovan visar spridningen inom valdeltagande för Malmös samtliga valdistrikt 17. Återigen
redovisas en generellt ökande trend för såväl median- som medelvärde inom samtliga tre val över
tid. Det som ökar mest är dock minimumvärdet som har en betydande tillväxt. Trots detta framstår
en stor spridning av valdeltagande mellan valdistrikten. Det gäller framförallt inom val till
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Figur 28 Fördelning av valdeltagande för Malmö inom olika stadsdelar. Riksdagsval. 2010 - 2018. Källa:
Valmyndigheten, WSPs bearbetning.
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Valdeltagandet i riksdagsvalet har ökat i samtliga av Malmös stadsdelar (förutom Oxie där den varit
stillastående men dock mycket hög) mellan 2010 och 2018. Procentuellt har valdeltagandet ökat
mest i Rosengård från 55 procent 2010 till 61 procent 2018 (+12 procent). Trots detta har
Rosengård fortfarande lägst valdeltagande av Malmös stadsdelar, men skillnaderna har minskat
något tack vare den starka tillväxten. För Fosie, med näst lägst valdeltagande (67 procent 2018), har
dock tillväxten inte varit lika stark med en ökning på ca 1 procent från 2010 till 2018. Mellan Fosie
och många andra stadsdelar har istället skillnaderna blivit större. Högst valdeltagande finner vi i

Boxen redovisar medianvärde (strecket i mitten) samt den 25e och 75e percentilen (boxens översta och nedersta streck).
Krysset i mitten redovisar medelvärdet. De två strecken som utgår upp och ned från boxen visar maximum- och
minimumvärdet. Prickarna utanför minimumvärdet är outliers, dvs. extremvärdet som inte inkluderas i låddiagrammet.
17
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Limhamn-Bunkeflo med 88 procent (+3 procent 2010-2018) följt av Västra Innerstaden med 87
procent 2018 (+8 procent 2010-2018).

4.4.3

Tillit och socialt deltagande

Figur 29 Andel av befolkningen (16 - 84) med självskattad låg tillit till andra i Malmö, Skåne län och
riket. Fyraårsmedelvärden, 2004 - 2018.
Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Andelen med låg tillit till andra har varit relativt stillastående över tid. Det förekommer vissa
fluktuationer men värdena i början och slutet av den uppmätta perioden är i princip samma. Malmö
har dock genomgående en något högre andel som känner låg tillit till andra. Vidare finns det ingen
större skillnad mellan könen i Malmö sett till tillitsnivåer.
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Figur 30 Andel av befolkningen (16 - 84) med självskattat lågt socialt deltagande. I Malmö, Skåne län
och riket samt fördelat på kön i Malmö. Fyraårsmedelvärden, 2004 - 2018. Källa:
Folkhälsomyndigheten.
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Andelen av befolkningen med lågt självskattat socialt deltagande har minskat över tid. Det gäller för
Malmö, Skåne län och riket. Det förefaller inte vara några större nivåskillnader mellan de tre
geografiska områdena.
Andelen kvinnor med självskattat lågt socialt deltagande är minskande över tid medan det för män
är något ökande. I genomsnitt över de senaste tre tidsperioderna är andelen ca 14 procent hos
kvinnor jämfört med 20 procent hos män. Tolkningar skall dock göras med viss försiktighet p.g.a..
självskattningsaspekter och fluktuationer mellan tidsperioder.

4.4.4

Trångboddhet

Figur 34 Andel av alla individer i Malmö som är boende i ett hushåll utan barn som är trångbodda.
Fördelat på stadsdelar. 2014, 2016 och 2019. Källa: Malmö Stad.
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Andel som är trångbodda i hushåll utan barn uppvisar ett liknande mönster som för hushåll med 4åringar. Det finns såldes stora variationer mellan Malmös olika stadsdelar. Störst andel trångbodda
återfinns i Södra Innerstaden och Rosengård medan minst trångbodda återfinns i Oxie, Husie och
Limhamn-Bunkeflo. Om man ser till förändring över tid så tenderar stadsdelar med högre andel
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trångbodda minska mer än stadsdelar med mindre andel trångbodda, något som tyder på en ökad
jämlikhet. Men utvecklingen är långt från tillräckligt för att eliminera skillnaderna mellan
stadsdelarna.

4.4.5

Hemlöshet

Figur 35 Andel vuxna i hemlöshet i Malmö stad. Totalt samt fördelat på inrikes- och utrikes födda. 2005
- 2017. Källa: Stadskontorets hemlöshetskartläggning.
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Andelen av vuxen befolkning som är hemlösa har vuxit kraftig över tid i Malmö stad, ca 100 procent
mellan 2005 och 2017. I antal motsvarar det 694 stycken 2005 och 1752 stycken 2017. Tillväxten i
andelen hemlösa i förhållande till population, i alla fall på senare år, kan enhetligt tillskrivas utrikes
födda. Andelen hemlösa som är inrikes födda har i princip legat still över tid.

4.5

SAMHÄLLSSYSTEMENS SÄTT ATT FUNGERA –
UTBILDNING

I detta avsnitt redovisas en statistisk uppföljning av mål och åtgärder som återfinns i kapitlet
Utbildning i Malmökommissionens slutrapport. Dessa indikatorer kan förstås som sociala
bestämningsfaktorer och kan, enligt Malmökommissionens slutrapport, betraktas som faktorer som
ger uttryck för samhällsystemens sätt att fungera.
I detta avsnitt bedöms indikatorer finnas kopplade till fem av sju mål samt indikatorer som kopplar
till sex av åtgärdsförslagen.
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Tabell 5 Malmökommissionens mål och åtgärdsförslag kopplat till indikatorer som följts upp med hänsyn till
kapitlet Utbildning i Malmökommissionens slutrapport

Målbeskrivning
Alla barn och unga
i Malmö stad ska
ha tillgång till
likvärdig
förskola/fritidshem
/skola av hög
kvalitet.

Åtgärd

Indikator
Antal elever per årsarbeten förskola+grundskola+gym+fritidsh
em, jmfr län och rike (Kolada /
Skolverket)

2.1.1.1 Genomför en grundlig
inventering av resursbehov i stadens
utbildningsinstitutioner åtföljt av en
finansieringsplan.
2.1.1.2 De stödjande
kunskapsstrukturerna i staden måste
stärkas.
2.1.1.3 Personal som arbetar i stadens
utbildningsinstitutioner måste ha en
hög kunskapsnivå och möjligheter till
professionell utveckling. Fortsätta satsa
på kompetensutveckling, det som kallas
Skolsatsning 2012, för ökad kompetens
hos lärare på alla nivåer för att klara
övergången till ny skollag, läroplaner
och kursplaner.
2.1.1.4 Resultatet av varje skolforms
systematiska kvalitetsarbete ska ligga
till grund för hur personalens
fortbildning och vidareutbildning
prioriteras.
2.1.1.5 Barns och ungas inflytande
över vardagen i förskola, fritidshem
och skola, utifrån de förutsättningar
som råder på varje skolnivå, ska
stärkas genom att aktivt inkludera dem
i det systematiska kvalitetsarbetet.
Detta gäller även föräldrainflytande.
2.1.1.6 Utbildningsinstitutioner ska
arbeta aktivt med hälsorelaterade
frågor genom att ämnet Idrott och
Hälsa förstärkt ges till samtliga elever
vid Malmö stads skolor.
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Andel årsarbeten/lärare med
högpedagogisk utbildning Förskola+grundskola+fritidshem,gy
mnasium, jmfr län och rike (Kolada
/ Skolverket)

Alla barn i
förskoleåldern i
Malmö går i
förskola med god
kvalitet minst 20
timmar i veckan
senast 2015.

2.1.2.1 Kartlägg vilka barn som står
utanför förskoleverksamheten följt av
aktivt uppsökande och anpassad
information till föräldrar som inte har
sina barn i förskolan.

Andel barn 1-5 år inskrivna i
förskola, jmfr län och rike (Kolada)

2.1.2.2 Barngruppernas storlek i
Malmös förskolor ska minska. Ett första
mål är att barngrupperna för barn i
åldrarna 0–3 inte ska överstiga 15.

Antal barn per småbarnsavdelning,
jmfr län och rike (Skolverket)

Inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan, jmfr län (Kolada)

Alla barn i Malmö
som slutför
grundskolestudier
ska uppnå
behörighet till
fortsatta studier
på gymnasiets
högskole- eller
yrkesförberedande
program.
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2.1.3.1 Tidig och återkommande
uppföljning av barns språkutveckling
följt av tidiga stödåtgärder vid behov.
Gäller både svenska språket och andra
modersmål.

Andel elever som är berättigade
till och som deltar i
modersmålsundervisning, jmfr län
och rike (Kolada / Skolverket)

2.1.3.2 Riktade
kompetensutvecklingsinsatser på
förskolor och skolor med många barn
från flerspråkiga miljöer och i
synnerhet på 1–3 skolor med låg
måluppfyllelse. All undervisande
personal ska ha kompetens i läs- och
skrivprocessen samt språklig
medvetenhet. Om denna kompetens
saknas ska kompetensutveckling göras
obligatorisk

Andel årsarbeten/lärare med
högpedagogisk utbildning –
grundskolan, jmfr län och rike
(Kolada / Skolverket)

2.1.3.3 Tidig och kontinuerlig
uppföljning av studieresultat som vid
behov följs upp med adekvata
stödinsatser

Andel elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen, åk9,
kön, härkomst, föräldrars
utbildning samt jmfr län och rike
(Kolada) (samt avvikelse från
modellberäknat värde)

2.1.3.4 Samtliga elever med utländsk
bakgrund ska ha tillgång till och
erbjudas studiehandledning på sitt
modersmål.

Andel elever som är berättigade
till modersmålundervisning resp
andel av berättigade som deltar i
modersmålundervisning, jmfr län
och rike (Skolverket)

Alla barn i åldern 6
–12 år ska ha
tillgång till
fritidshemsplats av
god kvalitet.

2.1.4.1 Barngruppernas storlek i
Malmös fritidshem ska minska. Ett
första steg är att barngrupperna inte
får överstiga 30 barn/avdelning.

Andel barn inskrivna i fritidshem,
jmfr län och rike (Kolada /
Skolverket)
Elevgrupp, antal elever per
avdelning fritidshem, jmfr län och
rike (Skolverket)

2.1.4.2 Andelen högskoleutbildad
personal ska öka i Malmös fritidshem.
Ett första mål är att 75 procent av
fritidshemspersonalen har
högskoleutbildning och på sikt all
personal.

Andel årsarbeten/lärare med
högpedagogisk utbildning i
fritidshem, jmfr län och rike
(Kolada)

2.1.4.3 Inrätta minst en heltidstjänst
med ansvar för fritidshem på den nya
grundskoleförvaltningen.
Alla elever som har
påbörjat
gymnasiestudier
ska ha slutfört sina
studier inom en
femårsperiod.

Andel elever med avslutad
gymnasieexamen eller studiebevis
inom 4 år, jmfr län och rike
(Kolada)
Gymnasiefrekvens, andel som går i
gymnasiet, jmfr län och rike
(Kolada)

2.1.5.1 Permanenta
Ungdomsuppföljningen vid
Vägledningscentrum samt tillför
resurser för arbetet med att följa upp,
informera och motivera ungdomar till
studier och/eller praktik.
2.1.5.2 Genomför en kraftfull satsning
på utbyggnad och
personalförstärkning av såväl
medicinskt, psykologiskt,
specialpedagogiskt och socialt utbildad
personal inom Elevhälsan vid de
kommunala gymnasieskolorna.
Sent anlända
elever i Malmö ska
ges tillträde till
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2.1.6.1 Reformera systemet för
mottagandet av nyanlända elever

eller en snabb
övergång till
studier inom
ordinarie grundoch
gymnasieskolever
ksamhet.

2.1.6.2 För varje nyanländ elev i
gymnasieålder ska en ordentlig
kartläggning av förkunskaper göras
och en åtgärdsplan upprättas från
första dagen i skolan som består av en
strategi för hur eleven ska stödjas för
att uppnå mesta möjliga framgång i
skolan.

Elevsammansättni
ngen i Malmös
skolor ska vara
integrerad med
avseende på
socioekonomiska,
etniska,
könsmässiga och
prestationsmässig
a kategorier.

2.1.7.1 Inrätta, finansiera och förlägg
attraktiva profiler till skolor i de mest
utsatta områdena för att attrahera
elever från hela staden.

4.5.1

2.1.7.2 Se över konsekvenserna av de
nyplanerade skolornas lokalisering
samt överväg en ny struktur för
grundskolornas organisering i Malmö.
2.1.7.3 Hitta nya vägar att sprida
information om
utbildningsinstitutionernas
verksamhet och utveckling till
allmänheten för att förebygga
stigmatisering.

Förskola

Figur 36 Förskolevariabler för Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket.
Andel barn 1-5 år som är inskriva på
förskola. 2008-2017. Källa: Kolada
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Antal inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan. 2008-2017. Källa: Kolada

Andel årsarbetare i förskolan med
pedagogisk högskoleexamen. 2014 2017. Källa: Kolada
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Antal barn per småbarnsavdelning.
2014 - 2017. Källa: Skolverket
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Andel barn 1-5 år som är inskrivna på förskola i Malmö stad har haft en uppåtgående trend över tid.
Malmö har för 2017 i princip motsvarande andelar som Skåne exklusive Malmö och riket. Skillnaden
var dock betydligt större under början och mitten av 2010-talet. Därefter har Malmö hämtat igen.
Antal inskrivna barn per årsarbetare är minskande över tid. Det gäller för såväl Malmö som Skåne
exklusive Malmö. Malmö har dock än lägre nivåer än Skåne och har dessutom minskat snabbare.
Andel årsarbetande i förskola med pedagogisk högskoleexamen är minskande över tid. Det gäller
framförallt för Malmö, även om tidsintervallet är kort. Mellan 2016 och 2017 ökade dock andelen
något igen. Malmö har därmed en lägre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning
jämfört med Skåne exklusive Malmö och riket.
Antal barn per småbarnsgrupper är minskande övertid. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive
Malmö och riket. Malmö ligger dock på något högre nivåer än Skåne och riket. För storlek på
barngrupper generellt inom förskola finns ej tillgängliga tidsserier.
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4.5.2

Fritidshem

Figur 37 Fritidshemvariabler för Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket.
Andel barn 6-12 år inskrivna på
fritidshem. 2008-2017. Källa: Kolada
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Andel barn 6-12 år som är inskrivna i fritidshem är kraftigt växande över tid. Det gäller för både
Malmö och Skåne exklusive Malmö. Andelen har dock vuxit snabbare för Malmö vilket gör att för
2017 är andelen betydligt högre än för Skåne och riket.
Antal inskrivna barn per årsarbetare är ökande för Malmö över tid. För Skåne exklusive Malmö samt
riket är den istället något minskande. Det gör att Malmö, som tidigare hade färre antal barn per
årsarbetare, har för 2017 något fler antal barn per årsarbetare. Antalet har dock minskat något
mellan 2016 och 2017.
Andel årsarbetare på fritidshem med pedagogisk högskoleexamen har minskat över tid. Det gäller
för Malmö, Skåne exklusive Malmö samt riket. Malmö har dock haft en något lägre andel över hela
perioden jämfört med Skåne. Malmö ligger i nivå med andelen för riket generellt.
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Elevgruppernas genomsnittliga storlek är ökande över tid. De gäller för Malmö, Skåne exklusive
Malmö samt riket. För Malmö stad har den genomsnittliga storleken dessutom ökat betydligt
snabbare än för Skåne och riket. Skillnaderna för år 2017 är därmed tydlig mellan Malmö respektive
Skåne och riket.

4.5.3

Grundskola

Figur 38 Grundskolevariabler gällande betyg, lägeskommun.
Andel elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen i Malmö,
Skåne exklusive Malmö (viktat
medelvärde) och riket. 2008-2017.
Källa: Kolada18

Andel elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen för
Malmö och riket. Avvikelse från
modellberäknat värde. 2014-2017.
Källa: Kolada19
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Andel elever med betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha
fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet.
19 Visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för andel elever som
uppnått kunskapskraven har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och
där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m.
2017 andel elever med okänd bakgrund. Med lägeskommun avses elever i kommunala och fristående skolor i kommunen
oberoende av var de är folkbokförda.
18
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Andel elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen i Malmö
stad. Fördelat på kön. 2008-2018.
Källa: Skolverket
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Andel elever i åk. 9 som uppnått
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stad. Fördelat på härkomst. 20082018. Källa: Skolverket
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Andel elever i åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen i Malmö
stad. Fördelat på föräldrars
utbildningsnivå. 2008-2018. Källa:
Skolverket
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Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är relativt stillastående över tid.
Malmö uppvisar dock en generellt lägre nivå över hela perioden jämfört med Skåne exklusive Malmö
och riket.
Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i termer av avvikelse från
modellberäknat värde innebär att man tar i beaktande socioekonomiska förutsättningar och
uppskattar således ett utfall givet populationen. Figuren visar att Malmö presterar sämre än vad
modellen beräknar, givet elevernas socioekonomiska förutsättningar, då man ligger på negativa
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nivåer. Man presterar dessutom sämre än vad elever generellt gör i riket, då dessa presterar bättre
än vad som beräknas givet deras socioekonomiska förutsättningar.
Både andelen flickor och pojkar som uppnått kunskapskraven är ökande över tid. Andelar flickor som
har uppnått kunskapskraven i alla ämnen är dock betydligt högre än för andelen pojkar. Skillnaderna
mellan könen är något minskande över tid, från 6,1 procentenheter 2008 till 5,4 procentenheter
2018. Skillnaderna var ännu mindre 2015 och tenderar att öka något igen för 2018.
Andelen elever som uppnått kunskapskraven fördelat på härkomst är ökande över tid. Det gäller för
samtliga tre grupperingar (för elever med utländskbakgrund gäller detta from 2010). Det finns dock
stora skillnader mellan andelarna, där elever med svensk bakgrund har högst andel följt av de med
utländskbakgrund födda i Sverige och sist de med utländsk bakgrund födda utomlands. Skillnaderna
över tid tyder på en något ökande ojämlikhet mellan elever med svensk bakgrund och utländsk
bakgrund födda utomlands (+ ca 3,2 procentenheter from 2010) samt mellan elever med utländsk
bakgrund födda i Sverige och utländsk bakgrund födda utomlands (+ ca 3,1 procentenheter from
2010). För elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är
skillnaden i princip oförändrad (- ca 0,7 procentenhet).
Andelen elever som uppnått kunskapskraven fördelat på föräldrars utbildningsnivå är ökande över
tid för både låg/medel utbildade och högutbildade. Skillnaderna är dock påtagliga, ca 26
procentenheter 2018. Skillnaderna är dock något minskande över tid och har minskat med ca 2
procentenheter mellan 2008 och 2018.

Figur 39 Grundskolevariabler för modersmålsundervisning. Lägeskommun.
Andel elever som är berättigade till
modersmålsundervisning i Malmö,
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Andel av berättigade elever som deltar i
modersmålsundervisning i Malmö,
Skåne län och riket. 2008-2017. Källa:
Skolverket.

Andel av samtliga elever vars vårdnadshavare (en eller båda) har ett annat språk än svenska som modersmål och använder
det språket i sitt umgänge med eleven på sådant sätt att det språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, förutsatt
dessutom att eleven har grundläggande kunskaper i språket och behöver få modersmålsundervisning. Språket behöver inte
vara dagligt umgängesspråk om modersmålet är ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller
jiddisch) eller om eleven är adopterad. Från och med läsåret 2017/18 ska uppgift om att en elev är berättigad till
modersmålsundervisning redovisas på individnivå i elevinsamlingen.
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Andelen elever som är berättigade till modersmålsundervisning har ökat över tid. Det gäller för
Malmö, Skåne län och riket. Ökningen har dock varit betydligt kraftigare för Malmö sedan 2012
jämfört med de andra två geografiska områdena.
Andelen elever som deltar i modersmålsundervisning som är berättigade till sådan är något ökande
över tid. Det gäller för Malmö, Skåne län och riket. Malmö har en något högre andel än Skåne och
riket i början och slutet av den uppmätta perioden. I mitten av perioden ser vi en tydlig avvikelse där
andelen från 2011 till 2012 ökade med över 30 procentenheter. Därefter dalar siffrorna igen. Det är
oklart vad denna utveckling beror på. Troligtvis har det att göra med någon form av förändrad
definition eller riktad insats som sedan avtar.
Figur 40 Grundskolevariabler för lärartäthet och lärarutbildning. Lägeskommun.
Antal elever/årsarbetare på grundskola. Andel lärare med pedagogisk
2008 - 2017. Källa: Kolada
högskoleexamen i grundskola. 2008 2017 Källa: Kolada
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Antal elever per årsarbetande lärare är något växande för Malmö över tid. För Skåne exklusive
Malmö och riket har kvoten varit relativt stillastående över tid. Det gör att Malmö, som tidigare
hade färre elever i förhållande till lärare jämfört med Skåne och riket, nu har fler.
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen är minskande över tid. Det gäller för Malmö, Skåne
exklusive Malmö och riket. Malmö har dock haft en något starkare nedåtgående trend och har
därför en något lägre andel 2017 jämfört med Skåne och riket.

66

4.5.4

Gymnasium

Figur 41 Gymnasievariabler för Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket.
Gymnasiefrekvens, hemkommun. 2008
- 2017. Källa: Kolada
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Gymnasiefrekvensen är relativt stillastående och hög över tid. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive
Malmö och riket. Malmö har dock en genomgående lägre gymnasiefrekvens än Skåne och riket över
hela perioden.
Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år är relativt stillastående över tid,
intervallet är dock mycket kort. Malmö har en genomgående lägre andel som har avslutat gymnasiet
med examen jämfört med Skåne exklusive Malmö och riket.
Antal elever per lärare i kommunala gymnasieskolor har tydligt minskat över tid för Malmö. Malmö
hade i början av perioden betydligt fler elever per lärare än Skåne exklusive Malmö. Tack vare
Malmös positiva utveckling, samtidigt som antalet elever per lärare har vuxit i Skåne län, har Malmö
kommit ikapp Skåne län och riket och har för senare år i princip lika många elever per lärare. För
2017 finns det dock antydan till att skillnaderna åter ökar mellan Malmö och Skåne län samt riket.
Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunala skolor är ökande över tid. Det
gäller för såväl Malmö som Skåne exklusive Malmö. Malmö har dock en generellt högre andel lärare
med högskoleexamen än Skåne samt riket. Skillnaderna har minskat något över tid, tack vare en
något starkare ökning inom länet, men i allt väsentligt kvarstår de även för senare år.

4.6

SAMHÄLLSSYSTEMENS SÄTT ATT FUNGERA – INKOMST
OCH ARBETE

I detta avsnitt redovisas en statistisk uppföljning av mål och åtgärder som återfinns i kapitlet Inkomst
och arbete i Malmökommissionens slutrapport. Dessa indikatorer kan förstås som sociala
bestämningsfaktorer och kan, enligt Malmökommissionens slutrapport, betraktas som faktorer som
ger uttryck för samhällsystemens sätt att fungera. I detta avsnitt ges också information om Malmös
befolkningsutveckling över tid, men denna indikator kopplar inte till något av Malmökommissionens
mål. Trots det bedöms analysen av befolkningsutvecklingen komplettera den övriga statistiken i
detta avsnitt.
I detta avsnitt finns indikatorer kopplade till tre av fyra mål, men kopplingen mellan indikatorer och
mål bedöms vara vag.

Tabell 6 Malmökommissionens mål och åtgärdsförslag kopplat till indikatorer som följts upp med hänsyn till
kapitlet Inkomst och arbete i Malmökommissionens slutrapport

Målbeskrivning
Malmö stad ska aktivt
verka för att möjliggöra
en ekonomiskt skälig
levnadsnivå för alla och
minska de ekonomiska
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Åtgärd

Indikator
Disponibel medelinkomst (20+) kön, härkomst,
utbildning, stadsdelar samt jmfr län och rike
(SCB/Malmö stad)
Gini coefficient efter disponibel per
konsumtionsenhet, kön, härkomst, utbildning,
stadsdelar samt jmfr län och rike (SCB/Malmö stad)

skillnaderna mellan
hushållen.

Andel som mottagit ekonomiskt bistånd, härkomst +
stadsdelar, utbildningsgrupper + stadsdelar (Malmö
stad)
Andel av befolkningen per utbildningsnivå,kön,
härkomst, stadsdelar samt jmfr län och rike
(SCB/Malmö stad)
Förvärvsintensitet (16-74 år), kön, härkomst,
stadsdelar samt jmfr län och rike (SCB/Malmö stad)

2.2.1.1 Kommunen följer
upp den
fördelningspolitiska
utvecklingen i staden
och vidtar åtgärder för
att minska och mildra
dess oönskade effekter.
2.2.1.2 Inled en
diskussion på nationell
nivå om att höja
riksnormen för nationellt
försörjningsstöd
Malmö stad ska aktivt
pröva nya sätt att
stimulera utvecklingen
av arbetsmarknaden
och framväxten av nya
jobb.

Kostnader arbetsmarknadsåtgärder per invånare, jmfr
län, rike, Stockholm, Göteborg (Kolada)
Andel som börjat arbeta, studera eller skickats vidare
till annan myndighet, jmfr län, rike, Stockholm,
Göteborg (Kolada)
2.2.2.1 Utveckla en
integrerad modell för
sysselsättnings- och
välfärdsfrågor med
nationella (FK, AF,
Migrationsverk etc.) och
lokala (socialtjänst m.fl.)
instanser.
2.2.2.2 Använd fysiska
investeringar som en
motor för lokal
sysselsättning och urban
utveckling.
2.2.2.3 Flytta ut de
arbetsmarknadspolitiska
insatserna till platser där
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Kostnader infrastrukturinvesteringar, jmfr län och rike
(Kolada)

människor känner sig
hemma.
2.2.2.4 Fortsätt att stärka
satsningarna på
kommunal
arbetsmarknadsutbildnin
g och förhindra
därigenom framväxten
av en låglönesektor.

Kostnader arbetsmarknadsåtgärder per invånare,
Malmö, län, rike, Stockholm, Göteborg (Kolada)

2.2.2.5 Genomför
regelbundet
återkommande
levnadsundersökningar
för att kartlägga dolda
kompetenser och andra
potentialer i
lokalsamhället.
2.2.2.6 Utvidga det
kommunala
informationsansvaret
upp till 25 år.
Malmö stad ska vara en
förebild i att förena en
hög kvalitet på
välfärdstjänsterna med
goda
arbetsförhållanden.

2.2.3.1 Samordnad
inspektion med
avseende på
arbetsmiljön.
2.2.3.2 Utarbeta och
implementera strategier
som främjar goda
arbetsförhållanden
i Malmö Stads egen
verksamhet och
verksamhet
som upphandlas.
2.2.3.3 Inför kollegiala
granskningar som metod
för att utveckla
organisationsformer
med självständigt
lärande.

Synliggör, stötta och
jämställdhetsintegrera
det obetalda arbete
som bidrar till en socialt
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Gini-coifficient resp disponibel inkomst, kön, jmfr län
och rike (Malmö stad)

hållbar utveckling av
Malmö.

2.2.4.1 Stärk samarbetet
med civilsamhället och
dra fördel av dess
potentialer till att skapa
sociala innovationer.
2.2.4.2 Genomför
regelbundet
återkommande
levnadsundersökningar
för att kartlägga det
obetalda arbetets
omfattning.
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4.6.1

Befolkningsutveckling

Figur 42 Procentuell befolkningstillväxt i Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. 2008-2017. Källa:
SCB.
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Befolkningsutvecklingen har varit positiv över tid i Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. Malmö
har dock haft en generellt högre befolkningsutveckling jämfört med Skåne och riket. Det är en rimlig
utveckling givet Malmös position som storstad och de dragningskrafter som större städer erbjuder.

Figur 43 Procentuell befolkningstillväxt fördelat på härkomst för Malmö, Skåne exklusive Malmö och
riket. 2008-2017. Källa: Malmö stad.
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Inrikes födda

Befolkningstillväxten för inrikes födda har varit betydligt lägre än för utrikes födda, antalet
utrikesfödda är dock totalt sett mycket mindre. Malmö har haft en i genomsnitt högre
befolkningstillväxt för inrikes födda än Skåne exklusive Malmö och riket, men under senare år har
denna skillnad mellan Malmö å ena sidan och riket och övriga Skåne å andra sidan avtagit allt mer.
Tillväxten i utrikes födda har från och med 2013 varit betydligt lägre i Malmö jämfört med Skåne och
riket.
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Figur 44 Procentuell befolkningsutveckling fördelat på Malmös stadsdelar. 2008-2017. Källa: Malmö
stad.
6%
2008

5%

2012

2017

SI

VI

4%
3%
2%
1%
0%
-1%

C

FO

HU

HY

KI

LB

OX

RO

M

Befolkningstillväxten är mycket varierande mellan Malmös olika stadsdelar och år. Genomgående
har Centrum, Limhamn-Bunkeflo och Oxie haft relativt höga tillväxttal. Husie växte dock starkast
under 2012. Den enda stadsdelen som hade en minskande befolkningstillväxt av det tre åren var
Rosengård 2012.
Tabell 8 Befolkningsutveckling i Malmö fördelat på födda, döda, inflyttning och utflyttning. 2008, 2012, 2017.
Källa: SCB.

Fördelning
Folkökning
Födda
Döda
Inflyttningar, varav:
kommuner inom länet
övriga län
utrikes
Utflyttningar, varav:
kommuner inom länet
övriga län
utrikes

2008
5734
4469
2920
20551
7732
5276
7543
16315
8195
4286
3834

2012
4923
5166
2762
19828
8128
5243
6457
17309
8050
4965
4294

2017
5139
5062
2707
23686
9510
6386
7790
20943
11544
5587
3812

Slutligen tillåts befolkningsutvecklingen delas upp på födda, döda, inflyttning respektive utflyttning
(som i sin tur kan fördelas på inflyttning/utflyttning från kommuner inom länet, från andra län samt
utrikes). Såldes utgörs förändringen i folkmängd av nettot av födda mot döda respektive inflyttade
mot utflyttade. I Malmö har majoriteten av befolkningstillväxten kommit från nettoinflyttningar för
2008 (72%), 2012 (51%) och 2017 (54%). Resterande befolkningstillväxt kommer således från nettot
av födda mot döda. Den största delen av nettoinflyttningar kommer från kommuner inom länet
(38% 2008, 41% 2012, 40% 2017), följt av utrikes inflyttningar (37% 2008, 33% 2012, 33% 2017).
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4.6.2

Förvärvsintensitet

Figur 45 Förvärvsintensitet 16-74 år för Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket.
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Förvärvsintensiteten (eller andelen sysselsatta i det givna åldersintervallet) är ökande över tid. Det
gäller för Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. Malmö har dock en genomgående lägre
förvärvsintensitet än Skåne och riket över hela perioden, men tillväxten är något starkare vilket gör
att Malmö har minskat skillnaderna för senare år.
Figur 46 Förvärvsintensitet 16 - 74 år fördelat på kön för Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket.
Källa: Malmö stad.
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Förvärvsintensiteten är växande över tid för båda könen. Tillväxten har varit något starkare för
kvinnor än män mellan 2011 och 2017. Män kommer dock från något högre nivåer vars andel
kvinnor ännu inte når upp i. Vidare har Malmö en lägre förvärvsintensitet för båda könen jämfört
med såväl övriga Skåne som riket. Skillnaderna i förvärvsintensitet mellan Malmö respektive Skåne
och riket är större för män än för kvinnor.
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Figur 47 Förvärvsintensitet (procent) 20-64 år fördelat på Malmös stadsdelar. 2008 - 2016. Källa: Malmö
stad.
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Det är relativt stora skillnader i förvärvsintensitet mellan Malmös stadsdelar. Högst
förvärvsintensitet återfinns i Husie, Limhamn-Bunkeflo samt Västra Innerstaden. Lägst
förvärvsintensitet återfinns i Rosengård och Fosie. Utvecklingen över tid är genomgående positiv för
alla stadsdelar men skillnaderna mellan stadsdelarna kvarstår.
Figur 48 Förvärvsintensitet 20 - 64 år för Malmö stad, fördelat på kön och härkomst. 2008 - 2016.
Källa: Malmö stad.
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Förvärvsintensiteten fördelat på härkomst och kön visar på stora skillnader mellan utrikes och
inrikes födda. För 2016 var förvärvsintensiteten upp mot 80 procent för inrikes födda medan den var
ca 50 procent för utrikes födda, oavsett kön. Tillväxten för utrikes födda har dock varit starkare över
tid än för inrikes födda vilket tyder på en ökande jämlikhet mellan grupperna.
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4.6.3

Utbildningsnivå

Figur 49 Andel 16-74 år med eftergymnasial utbildning fördelat på kön för Malmö, Skåne exklusive
Malmö (viktat medelvärde) och riket. 2008 - 2017. Källa: SCB.
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Andelen med eftergymnasial utbildning är kraftigt ökande över tid. Det gäller för båda könen, samt
för Malmö, Skåne och riket. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning är dock betydligt högre
än för män. Vidare är skillnaden i andel med eftergymnasial utbildning mellan Malmö respektive
Skåne och riket påtaglig. Malmö har som storstad en betydligt högre utbildningsnivå.

Figur 50 Utbildningsnivå 20 - 64 år för Malmö stad, andel fördelat på härkomst. 2008 - 2012. Källa:
Malmö stad. (utrikes födda överst, inrikes nederst)
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Vid jämförelse av utbildningsnivån i Malmö stad mellan utrikes och inrikes födda finns det ett antal
intressanta skillnader. För det första är andelen med eftergymnasial utbildning störst i båda fallen.
Nivåerna är ökande men inrikes födda har tydligt högre andelar. För utrikes födda sker en viss
minskning i de med gymnasial utbildning medan de med förgymnasial står still över tid. Istället
minskar andelen med oklar utbildningsnivå starkast..

Figur 51 Andel med eftergymnasial utbildning 20-64 år fördelat på Malmös stadsdelar. 2008-2016. Källa:
Malmö stad.
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Andelen med eftergymnasial utbildning fördelat över Malmös stadsdelar visar på stora variationer.
Högst utbildningsnivå uppvisas i Centrum, Södra Innerstaden, Västra Innerstaden och LimhamnBunkeflo. Lägst utbildningsnivå återfinns i Fosie, Oxie och Rosengård. Samtliga stadsdelar visar dock
på en tillväxt i andelen med eftergymnasial utbildning. Skillnaderna mellan stadsdelarna kvarstår
dock över tid.
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4.6.4

Inkomst och Gini-koefficient

Figur 52 Gini-koefficient efter disponibel per konsumtionsenhet och disponibel inkomst (Tkr nominell).
Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket totalt. Befolkning 18+ 2011 - 2016. Källa:
SCB21
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Gini-koefficienten mellan år 2011 och 2016 har rört sig något nedåt för Malmö stad (-1%), något
som indikerar att kommunens inkomstfördelning blivit mer jämlik över perioden. Motsvarande
utveckling för Skåne exklusive Malmö (+5%) respektive riket (+9%) har istället rört sig mot en mer
ojämlik inkomstfördelning. Trots utvecklingen över tid har Malmö stad fortfarande en något högre
ojämlikhet i sin inkomstfördelning. Att inkomstfördelningen är något mer spridd i större städer är
dock ett vanligt förekommande mönster. För 2016 hade Malmö exakt samma gini-koefficient som
Göteborgs kommun (0,337) och betydligt lägre än Stockholms kommun (0,403). Än mer intressant
är att medan Malmö stads gini-koefficient sjunker har såväl Göteborg som Stockholm en ökande
ojämlikhet i inkomst.
För att utveckla analysen inkluderas även data för genomsnittlig disponibel inkomst per hushåll för
samma period (2011-2016). Gini-koefficienten undersöker nämligen endast spridningen av
disponibel inkomst inom gruppen i fråga men säger inget om nivåer av inkomst. Således kan ginikoefficienten vara stillastående om exempelvis alla inom gruppen får fördubblad inkomst. 22 Den
genomsnittliga disponibla inkomsten har ökat kraftigt i Malmö över perioden (+17%), men det har
den även för Skåne exklusive Malmö (+15%) samt riket totalt (+18%). Därmed har Malmö inte tagit
ikapp på den tydliga nivåskillnad i disponibel inkomst som tydliggörs av figuren.

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa
transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid
försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter. För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst
mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den
disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Konsumtionsenhetsskala: Ensamboende
1,00 Sammanboende par 1,51 Ytterligare vuxen 0,60 Första barnet 0–19 år 0,52 Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42. För
att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en s.k.
Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde
på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde. Nämnas bör att för de första två graferna är gini-koefficienten för
konsumtionsenheter över hela befolkningen medan disponibel inkomst är för hushåll 18+. Därmed är jämförelsen mellan
graferna något haltande och bör göras med viss försiktighet, intressanta skillnader mellan de olika geografiska områdena
inom graferna är fortfarande relevanta.
22 Nämnas bör att för de första två graferna är gini-koefficienten för konsumtionsenheter över hela befolkningen medan
disponibel inkomst är för hushåll 18+. Därmed är jämförelsen mellan graferna något haltande och bör göras med viss
försiktighet, intressanta skillnader mellan de olika geografiska områdena inom graferna är fortfarande relevanta.
21
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Figur 53 Gini-koefficient respektive genomsnittlig disponibel inkomst (kr nominell) för nattbefolkning
(20+) i Malmö stad, fördelat på kön. Källa: Malmö stad.
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Inkomstjämlikheten inom könen har varit relativt stabil över tid inom kommunen. Det finns en svagt
ökande ojämlikhetstrend hos kvinnor över tid. Kvinnor har dock en generellt högre inkomstjämlikhet
än männen i kommunen.
Disponibel inkomst har ökat kraftigt över tid hos både män och kvinnor. Utvecklingen har varit något
starkare hos kvinnor, om än marginellt med 22,7 procent för män respektive 23,2 procent för
kvinnor. Kvinnor har dock fortfarande en betydligt lägre nivå på disponibel inkomst än män för de
olika åren.
Figur 54 Gini-koefficient respektive genomsnittlig disponibel inkomst (kr nominell) för nattbefolkning
(20+) i Malmö stad, fördelat på härkomst. Källa: Malmö stad.
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Inkomstspridningen är generellt högre för utrikes födda än inrikes födda. Det är mest troligt en
effekt av den lägre förvärvsintentsisteten för både män och kvinnor som presenterades tidigare i
rapporten. Med det menas att det finns en större andel med försörjningsstöd eller dylikt jämfört
med inrikes födda och då blir skillnaderna påtagligare än om en hög andel förvärvsarbetar
(lönespridningen är tämligen låg i Sverige). Inkomstojämlikheten är dock minskande för utrikes
födda över tid i Malmö stad (-7%), vilket kan kopplas till växande förvärvsintensitet. Motsvarande
utveckling för inrikes födda går mot en högre inkomstojämlikhet (+3%).
Disponibel inkomst har ökat något snabbare för utrikes födda (+37%) än för inrikes födda (+31%).
Inrikes födda har dock fortfarande betydligt högre genomsnittlig inkomst, något som återigen
återspeglas i förvärvsintensiteten och utbildningsnivåer.
Figur 55 Gini-koefficient respektive genomsnittlig disponibel inkomst (kr nominell) för nattbefolkning
(20+) i Malmö stad, fördelat på utbildning. Källa: Malmö stad.
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Inkomstjämlikheten inom olika utbildningsnivåer är relativt jämn, framförallt för förgymnasial och
gymnasial utbildning. För de personerna med eftergymnasial utbildning är inkomstojämlikheten
något högre, men också minskande över tid.
Disponibel inkomst ökar föga förvånande snabbare över tid ju högre utbildningsnivå befolkningen
har. För de med eftergymnasial utbildning har den genomsnittliga nominella disponibla inkomsten
ökat med 29 procent, för gymnasial utbildning 24 procent och för förgymnasial utbildning 18
procent över perioden.
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Figur 56 Gini-koefficient (överst) respektive genomsnittlig disponibel inkomst (nederst) (kr nominell)
för nattbefolkning (20+) i Malmö stad, fördelat på stadsdelar. Källa: Malmö stad.
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Gini-koefficienten skiljer sig relativt lite mellan olika stadsdelar. Störst inkomstojämlikhet återfinns i
Limhamn-Bunkeflo respektive Centrum medan lägst inkomstojämlikhet återfinns i Södra
Innerstaden och Husie. Störst förändring i gini-koefficienten återfinns i Hyllie som minskat med 9
procent medan Kirseberg ökat med 7 procent mellan 2008 och 2016.
Variationen i genomsnittlig disponibel inkomst är relativt hög mellan de olika stadsdelarna. Högst
disponibel inkomst 2016 har Limhamn-Bunkeflo och Västra Innerstaden medan lägst disponibel
inkomst återfinns i Rosengård och Fosie. Den procentuella utvecklingen över tid motsvarar den för
nivåer, dvs. de områdena med högst disponibel inkomst har också vuxit mest medan de med lägst
har vuxit minst. Skillnaderna mellan stadsdelarna tenderar därmed att bli större över tid i termer av
disponibel inkomst.
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4.6.5

Ekonomiskt bistånd

Figur 57 Andel som mottagit ekonomiskt bistånd (18+) inom Malmös olika stadsdelar, uppdelat på
härkomst. 2008-2016. Källa: Malmö stad. (Inrikes födda överst, utrikes nederst)
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Andelen som har mottagit ekonomiskt bistånd är högre för utrikes födda än för inrikes födda oavsett
stadsdel. Högst andel inom respektive grupp återfinns dock i samma stadsdelar, dvs Rosengård,
Södra Innerstaden och Fosie. Vidare tyder utvecklingen över tid att andelen som mottagit
ekonomiskt bistånd är mer tydligt ökande för utrikes födda än inrikes födda. Den förstnämnda
gruppen uppvisar ökande andelar inom samtliga stadsdelar medan den senare gruppen är mer stabil
över tid. Även skillnaderna mellan stadsdelar inom respektive grupp är i mångt och mycket
kvarstående över tid.
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Figur 58 Andel som mottagit ekonomiskt bistånd (18+) inom Malmös olika stadsdelar, uppdelat på
utbildningsnivå. 2008-2016. Källa: Malmö stad. (Förgymnasial nivå överst, eftergymnasial nederst)
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Mönstret av specifikt utsatta stadsdelar, i termer av andel som mottagit ekonomiskt bistånd,
kvarstår om man jämför över utbildningsnivå. Intressant är att skillnaden mellan andelar som
mottagit ekonomiskt bistånd är ungefär densamma för personer med gymnasial och eftergymnasial
utbildningsnivå. Det är först om man jämför med personer med förgymnasial utbildningsnivå som
andelarna blir betydligt högre. Sett över tid finns det en del variation mellan stadsdelar. Men
generellt finns en något minskande trend mellan 2012 - 2016, detta efter en generellt ökande trend
mellan 2008 och 2012. Minskningen är också större för de med förgymnasial utbildningsnivå än för
de med gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå. Det tyder således på ett något utjämnande
mönster för senare perioder.
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4.6.6

Arbetsmarknadsåtgärder

Figur 59 Kostnad av arbetsmarknadsåtgärder per invånare (kr nominellt) för Malmö, Skåne exklusive
Malmö (viktat medelvärde), riket samt Göteborg och Stockholm. 2008 - 2017 (Källa: Kolada.23)
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Malmö stads kostnad för arbetsmarknadsåtgärder har minskat över perioden (-29%) medan Skåne
exklusive Malmö (+6%) och riket (+36% mellan 2010 och 2017) har ökat. Malmö kom dock från
betydligt högre nivåer i början av perioden och nu har de olika geografiska områdena mer likvärdiga
kostnader. I figuren inkluderas även data över Göteborg och Stockholm kommun. Detta med
anledning av data för riket delvis saknas, framförallt i figurerna nedan, och på så vis utökas
jämförelsealternativen. De två andra storstadskommunerna uppvisar en liknande utveckling som för
Skåne län, dvs en ökande utveckling över tid.

Bruttokostnad minus intäkter av försäljning av arbetsmarknadsåtgärder dividerat med antal invånare. Avser
sysselsättningsfrämjande- och arbetsmarknadsåtgärder som helt eller delvis bekostas av kommunen. Här ingår personal på
arbetsmarknadsverksamheten och arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller som fått kommunal anställning
för att mildra verkningarna av arbetslöshet.
23
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Figur 60 Andel som vid avslut börjat arbeta, studera eller skickats vidare till annan myndighet. Malmö,
Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde), Göteborg och Stockholm. Medelvärde för perioden 20132017. (Källa: Kolada24)
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För att undersöka hur väl de kommunala kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder har fungerat
presenteras figuren ovan. I Malmö stad uppskattas ca 20 procent av de personer som genomgått en
kommunal arbetsmarknadsåtgärd börjat arbeta. Det ligger något över motsvarande mått för Skåne
exklusive Malmö men betydligt lägre än de andra två storstadskommunerna. Andelen som börjat
studera till följda av arbetsmarknadsåtgärden är även denna relativt låg i Malmö, om än i nivå med
Stockholm. Högst andel har Skåne exklusive Malmö följt av Göteborg. Malmö stad har istället en
relativt hög andel personer vars ansvar överförs till annan myndighet25.

Börjat arbeta avser osubventionerad och subventionerad anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Som anställning
räknas minst en månad sammanhängande arbete. Som arbete räknas ej kommunala arbetsmarknadsanställningar. Börjat
studera avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. Studierna skall vara
studiemedelsberättigade. Överförd till annan myndighet innebär att personen överförts till annan myndighet av andra
anledningar än att uppdraget slutförts, beviljats sjukersättning, ålderspension, arbetslöshetsförsäkring.
25 Med överförts till annan myndighet kan avses till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller hälso- och sjukvården i
24

regionen.
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4.6.7

Infrastrukturinvesteringar

Figur 61 Kostnader infrastrukturinvesteringar etc per invånare (kr nominellt) för Malmö, Skåne
exklusive Malmö (viktat medelvärde baserat på befolkning) och riket. 2008 - 2017. Källa: Kolada.26
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Infrastrukturinvesteringarna har ökat relativt jämnt över perioden för såväl Malmö (+24%), Skåne
exklusive Malmö (+22%) som riket totalt (+23%). Malmö stad har dock en betydligt högre nivå än de
andra två geografiska områdena. Malmös investeringsnivåer per invånare är också betydligt högre
än för de andra två storstadskommunerna Stockholm (ca 4700 SEK 2017) och Göteborg (ca 3 600
SEK 2017).

Bruttokostnader minus intäkter och försäljning av infrastruktur mm dividerat med antalet invånare. Avser verksamheterna:
fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, konsument och
energirådgivning, gator och vägar, parker, miljö- och hälsoskydd samt alkoholtillstånd.
26
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4.7

SAMHÄLLSSYSTEMENS SÄTT ATT FUNGERA – HÄLSOOCH SJUKVÅRD

I detta avsnitt redovisas en statistisk uppföljning av mål och åtgärder som återfinns i kapitlet Hälsooch sjukvård i Malmökommissionens slutrapport. Dessa indikatorer kan förstås som sociala
bestämningsfaktorer och kan, enligt Malmökommissionens slutrapport, betraktas som faktorer som
ger uttryck för samhällsystemens sätt att fungera.
I detta avsnitt finns indikatorer kopplade till ett av fyra mål och kopplingen bedöms vara svag.
Tabell 9 Malmökommissionens mål och åtgärdsförslag kopplat till indikatorer som följts upp med hänsyn till
kapitlet Hälso- och sjukvård i Malmökommissionens slutrapport

Målbeskrivning

Åtgärd

Malmö stad upprättar
tillsammans med Region
Skåne en handlingsplan
för att bättre uppnå mer
jämlikt fördelad hälsa och
vård på lika villkor för hela
Malmös befolkning.

2.3.4.1.1 Säkerställ att
mödrahälsovården har
förutsättningar att erbjuda vård
på lika villkor.
2.3.4.1.2 Säkerställ att
barnhälsovården har
förutsättningar att erbjuda vård
på lika villkor.

Indikator

Andel nyfödda barn som fått ett första hembesök i
Malmö stad och Skåne län (Barnhälsovården i Skåne län)

2.3.4.1.3 Förbättra villkoren för
en socialt jämlik
mammografiscreening.

2.3.4.1.4 Genomför en analys av
läkarbesök i öppen vård i Malmös
stadsdelar.

Andel av befolkningen (16-84 år) som sökt vårdkontakt
de senaste tre månaderna, kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)

2.3.4.1.5 Erbjud hälsokontroller
till alla som fyllt 80 år
2.3.4.1.6 Förbättra den
interkulturella kompetensen och
kunskaperna om sociala
bestämningsfaktorers betydelse
för levnadsvanorna inom hälsooch sjukvården.

Alla barn i Malmö ska ha
en likvärdig hälso- och
sjukvård, samt
hälsofrämjande och
förebyggande insatser
tills de slutar skolan.

2.3.4.2.1 Stärk inriktningen på
de sociala
bestämningsfaktorerna för hälsa
inom mödrahälsovård,
barnhälsovård och inom den
kommunala elevhälsan.
2.3.4.2.2 Gör en översyn av
samarbetsorganisation gällande
barns hälsa.
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2.3.4.2.3 Prioritera
förebyggande arbete mot våld,
omsorgssvikt och sexuella
övergrepp på barn.

2.3.4.2.4 Utvärdera
familjecentralerna.
Elevhälsovården i Malmö
ska garantera en likvärdig
och hög kvalitet i såväl
offentlig som privat
skolform.
Kunskaperna om
befolkningens hälsa i
Malmö ska förbättras och
resultaten ska analyseras
och användas i
kommunens och
regionens förebyggande
arbete.

2.3.4.3.1 Etablera en gemensam
ledning av elevhälsovården

2.3.5.1 Etablera en kvalificerad
epidemiologisk bevakning av
stadens hela befolkning.

2.3.5.2 Använd analyser från
skaderegistret i Malmö för att
kontinuerligt omsätta resultaten
i praktiskt förebyggande arbete
inom alla områden

Figur 62 Andel av befolkningen (16 - 84) som sökt vårdkontakt de senaste tre månaderna
(självskattad). I Malmö, Skåne län och riket samt fördelat på kön i Malmö Fyraårsmedelvärden, 2004 –
2015. Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Andelen av befolkningen som haft behov av vårdkontakt har en något ökande trend över tid. Det
gäller för Malmö, Skåne län och riket. Andelen som sökt vårdkontakt i Malmö har dock ökat något
mer än för de andra två geografiska områdena och ligger på en högre nivå mot slutet av
tidsintervallet. Nämnas bör att det är oklart om detta är ett önskvärt eller icke-önskvärt mönster.
Om det är så att fler som är i behov av vård i högre utsträckning uppsöker vård, utan att andelen
som är i behov av vård ökar, så är det ett önskvärt mönster. Om det istället är en effekt av ökad
ohälsa är det ett icke-önskvärt mönster.
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Andelen av befolkningen som sökt vårdkontakt har ökat för båda könen. Mer så för kvinnor än för
män. Kvinnor har genomgående en högre andel som sökt vårdkontakt för samtliga perioder. I
genomsnitt över de senaste tre tidsperioderna är andelen ca 65 procent hos kvinnor jämfört med 51
procent hos män. Tolkningar skall dock göras med viss försiktighet p.g.a. självskattningsaspekter.
Figur 63 Andel nyfödda barn som fått ett första hembesök i Malmö stad och Skåne län. 2014 - 2017.
Källa: Barnhälsovården i Skåne.
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Andelen nyfödda barn som fått ett första hembesök är något lägre i Malmö stad är för Skåne
generellt. Det gäller för alla år. Över tid är utvecklingen relativt stillastående.

4.8

UTVECKLINGEN I SOCIALA BESTÄMNINGSFAKTORER
OCH MALMÖKOMMISSIONENS INRIKTNING

Följande avsnitt tittar närmare på om det är möjligt att skönja en samvariation mellan utvecklingen i
de sociala bestämningsfaktorerna och Malmökommissionens mål och åtgärder.
En huvudfråga i detta sammanhang är i vilken utsträckning vi kan dra slutsatser kring
Malmökommissionens (och Malmö stads) inverkan på utfallet. Analysen av det statistiska materialet
sker på en deskriptiv nivå och söker efter avvikelse från trend respektive utjämnande effekter
mellan grupper. Denna typ av deskriptiv analys ger en tydlig och översiktlig bild som är enkel att
förstå, men den har också sina svagheter. Med anledning av detta följer initialt ett segment med
intressanta slutsatser från tidigare forskning gällande effektsamband.

4.8.1

Tidigare forskning

En första aspekt som bör beaktas vid deskriptiv analys av aggregerade data är att det kan ske
strukturella förändringar i befolkningens sammansättning inom olika variabler. Ett exempel där
detta potentiellt kan vara ett problem är tack vare den generella trenden av ökad utbildningsnivå i
Sverige på senare år. Den till synes ökande trenden av större ojämlikhet i medellivslängd mellan
utbildningskategorier, som vi såg initialt i detta kapitel, kan enligt denna teori delvis bero på att fler
individer med god hälsa utbildar sig över tid. Därmed förändras sammansättningen inom grupperna
över tid, d.v.s. andelen individer med sämre hälsa kan potentiellt öka inom gruppen med låg
utbildning p.g.a. att individer med god hälsa lämnar gruppen. Förändringen av gruppernas
sammansättning kan därför i en deskriptiv analys felaktigt tolkas som att personer med låg
utbildning får sämre hälsa.. För att råda bot på detta problem bör man istället utföra studier på
jämförbara grupper över tid snarare än grupper som ändrar sin storlek och sammansättning över tid.
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Det är dock utanför denna studies möjligheter att utföra sådana analyser. För detta krävs individdata
där man kan kontrollera för konstanta gruppsammansättningar.
Ett annat problem är frågan om kausalitet. Med det menas att man med statistisk säkerhet kan
konstatera att det är implementeringen av Malmökommissionens åtgärder som de facto har skapat
utfallet i bestämningsfaktorn som undersöks. Implementeringen av Malmökommissionens åtgärder
skadärmed tolkas som en exogen chock27 på bestämningsfaktorn och all annan möjlig påverkan skall
kontrolleras för. Återigen är det utanför denna studies möjligheter att genomföra en sådan analys
då det skulle kräva tillgång till mikrodata där man kan jämför individers utfall som tagit del av denna
chock med andra ej påverkade individer.
En relevant och nyligen publicera studie som tar upp närliggande problem är Hartman och Sjögren
(2018)28. De undersöker vilka sociala bestämningsfaktorer som kan förklara kommunala skillnader i
dödsrisker bland kvinnor och män med låg inkomst respektive låg utbildning i Sverige.En intressant
slutsats är hur vissa bestämningsfaktorer korrelerar olika mycket med dödsrisken för män och
kvinnor. Inkomst, arbetslöshet, vårdtillgång, tillit, livsstil samt landstingspecifika fixa effekter spelar
större roll för män än för kvinnor medan utbildningsnivå och folkhälsopolitik spelar större roll för
kvinnor än för män. Således har dessa sociala bestämningsfaktorer en högre förklaringsgrad för
variationen i dödsrisk hos män med låg inkomst respektive utbildning jämfört med kvinnor, vilket
också betyder att dödsrisken varierar mer bland män än kvinnor.
För att ta analysen ett steg framåt undersöker de därefter hur förändringar i bestämningsfaktorer
inom en kommun mellan två tidsperioder kan förklara förändringar i dödsrisk bland
låginkomsttagare och lågutbildade. Resultaten visar svaga effekter och endast att dödsrisken för
kvinnor med låg inkomst minskar om andelen med låg utbildning samt inkomstjämlikheten ökar
medan dödsrisken för män med låg inkomst minskar om andelen högutbildade ökar. Tyvärr har
författarna inte tillgång till data för vård, folkhälsopolitik eller livsstilsfaktorer inom denna del av
studien och endast ”ekonomiska” aspekter inkluderas som förklaringsvariabler. Det går inte heller
att säga något om kausala effekter då dessa förändringar inte är strikt exogena. Det kan således
finnas externa aspekter som inte tas upp i modellen och i sin tur påverkar dödsrisken. Exempelvis
kan det finnas trender i befolkningens hälsa som i sin tur påverkar inkomster och på så vis går från
hälsa till inkomst snarare än tvärt om. Detta problem belyses också av Gerdtham och Kjellsson
(2011)29. De menar på att forskningen ännu inte har några entydigt svar på om det är inkomst och
utbildning som driver socioekonomiska skillnader i hälsa eller om det snarare är så att hälsa ökar
inkomsten via arbetsutbudet eller via utbildning,
Sammantaget visar Hartman och Sjögren (2018) att dödsrisker bland män och kvinnor med låg
inkomst och låg utbildning är lägre på platser med högre välstånd. Samtidigt är det många av dessa
variabler som samvarierar med varandra vilket gör det svårt att avgöra vad som egentligen är de
drivande orsakerna. Med det menas att kommuner med hög andel högutbildade också har hög
andel höginkomsttagare, fler fysiskt aktiva osv. Vidare ger analysen inom kommunerna över tid en
indikation på att ekonomiska aspekter bidrar relativt lite till att förklara förändringar i dödsrisker och
att en stor del av variation ligger utanför modellen. De kan därför med inte säkerhet säga att politik
som påverkar dessa aspekter i sin tur förändrar dödsrisken utan man mäter snarare utvecklingen i
landets kommuner. Men de kontrollerar inte heller för en allt för omfattande grupp av
förklaringsvariabler i den senare delen av analysen och skillnader i dödsrisk mellan olika kommuner
just visar på outnyttjad potential som kan minska variationen av dödsrisk mellan grupper.

En händelse som sker utanför systemet/modellen.
Hartman, L. och A. Sjögren (2018), ”Hur ojämlik är hälsan i Sverige?”, IFAU 2018:10.
29 Gerdtham, U. och G. Kjellsson (2011), ”Mätning och analys av ojämlik hälsa”, Underlagsrapport till Malmökommissionen.
27
28
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I motsatts till den nationalekonomiska angreppsvinkeln har vi forskning från hälso- och
medicinområdet. Flertalet studier har genom åren undersökt skillnader inom och sociala
bestämningsfaktorer till hälsa. En framgångsrik modell utformades av Dahlgren och Whitehead
(1991) och kallas för ”regnbågsmodellen”. Modellen har studerat vilka faktorer som påverkar
individens hälsoutfall inifrån och ut. Med det menas att närmast är de faktorer som man har mest
rådighet över, d.v.s. individuella livsstilsfaktorer och sociala nätverk, för att sedan vecklas ut och
betrakta mer samhällsövergripande faktorer. Därmed inte sagt att det är de faktorer som individen
har mest rådighet över som också är de mest avgörande. Exempelvis kan faktorer som bestäms på
samhällsnivå ha lika stor påverkan som livsstilsfaktorer. Modellen saknar därmed också tydliga
samband och effektnivåer kopplat mellan hälsa och bestämningsfaktorerna.
En utveckling av kopplingen mellan sociala bestämningsfaktorer och hälsan kom i samband med
Marmots livsförloppsmodell (WHO 2008). Här redovisas att hälsan inte endast är en produkt av
förutsättningar vid ett specifikt tillfälle utan baseras på processer som sammanflätas över hela livet.
Uppväxt, utbildning, arbete, inkomst, boende etc. är alla aspekter som skall tas i beaktande.
Modellen visar också på att åtgärdsområden som arbetsmarknads- och utbildningspolitik spelar roll
för utfallet. Modellen tydliggör därmed hur hälsoskillnader uppkommer i relation till olika stadier
under livet samt i relation till olika politikområden. Modellens huvudsakliga bidrag är därmed att
visa på att kausalitetskedjorna mellan sociala bestämningsfaktorer och hälsan är i många fall långt
utdragna.
Förutom de strukturella förutsättningarna som kan påverka en individs hälsoutfall så tillkommer
individuella handlingar. Hur stort handlingsutrymme individen har beror i sin tur på tillgången av
resurser, d.v.s. handlingsutrymmet kan begränsas av förutsättningar. Samhällets insatser kan här
betraktas som ett sätt att skapa ett jämnare handlingsutrymme mellan grupper. Kollektiva
investeringar i utbildning, vård och omsorg eller dylikt blir därmed central för jämlik hälsa. Ett
exempel på där individuella handlingar kan påverka utfallet av gruppsammansättning inom sociala
bestämningsfaktorer kan ses inom utbildningsval. Generellt behöver barn med föräldrar i lägre
socioekonomisk position ett i genomsnitt högre betygsnitt för att välja teoretiska
utbildningsprogram än barn från hem med högre socioekonomisk bakgrund. Det finns således en
snedvridning inom utbildningsrekrytering som i sin tur kan kopplas till hälsoojämlikhet. Människors
handlingar och beslut är därför av betydelse för hälsan som i sin tur kan underlättas eller försvåras
av dess förutsättningar. Därmed bör politiska åtgärder som ämnar att kompensera för skillnader
mellan olika grupper även ta i beaktande socialt bestämda handlingsmönster, SOU 2016:5530.
För att sammanfatta ser vi att den nationalekonomiska ansatsen inte hittar tillräckligt tydliga kausala
samband som visar att sociala bestämningsfaktorer direkt påverkar hälsans utfall och inte tvärt om.
Därmed är det svårt att vidimera politiska åtgärder för att främja mer jämlika förutsättningar. Hälsooch medicinforskningen menar istället att hälsans utfall är en effekt av långa påverkanskedjor av
strukturella förutsättningar och individuella val som sträcker sig över hela livet. Denna kan i sin tur
delvis kompenseras genom välfärdsstatens fördelning av resurser. Går därmed resultaten av de olika
vetenskapliga ansatserna helt isär? Bara delvis. Forskningen är tämligen överens, oavsett inriktning,
att det finns tydliga socioekonomiska skillnader mellan geografiska områden men att det är oklart
om det är utbildning, inkomst o.s.v. som påverkar hälsa och inte tvärt om. Det är snarare så att det
rör sig om ett dubbelriktat samband där hälsan påverkar utbildning, inkomst etc. och vice versa.
Därmed föreslår också den nationella Kommissionen för jämlik hälsa att man skall tillämpa ett
arbetssätt som inkluderar strukturella åtgärder (skatter och regelverk) men även förebyggande på
individuell nivå (kurativa åtgärder). På så vis angriper man ojämlikhet i hälsa från båda hållen.

30

SOU 2016:55, ”Det handlar om jämlik hälsa”, Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa.
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4.8.2

Samvariation

Hur hjälper då den tidigare forskningen oss i termer av att analysera Malmökommissionens
påverkan på sociala bestämningsfaktorer? Gällande analys av ojämlikhet och eventuella
förändringar av gruppsammansättning så kan det potentiellt vara ett problem, men det är inte alls
säkert. Vi kommer fortfarande kunna säga något om ojämlikheten, men det finns en viss risk att man
över/underskattar denna. Å andra sidan, i enlighet med Marmots studier (WHO 2008), kan
förändringar i gruppsammansättningen just bero på strukturella förutsättningar som i sin tur
påverkar utfallet av genomsnittlig återstående medellivslängd hos 30-åringar inom olika
utbildningsnivåer. Gällande de sociala bestämningsfaktorernas påverkan på hälsan så är det återigen
inte denna rapports syfte att utreda denna koppling. Men att det finns en tydlig samvariation står
klart, om än inte åt vilket håll kopplingen går. Dessutom är det en intressant diskussion att ha med sig
vid tolkning av resultaten. Till sist kan vi tyvärr inte säga något om Malmökommissionens kausala
påverkan på utfallet av indikatorerna. Men att undersöka hur dessa bestämningsfaktorer har
utvecklats och står i relation mellan olika grupper samt i förhållande till andra geografiska områden
ger en viktig insikt i var ytterligare studier och arbete finns kvar att göra. Man kan på så vis rikta sina
insatser på ett bättre sätt i framtiden, både via djupare analys och förbättringsåtgärder. Vidare sker
kopplingen mellan tillämpning av Malmökommissionens mål och åtgärder samt statistiskt utfall
istället via en sammanflätning av den kvalitativa och kvantitativa analysen i Kapitel 5. På så vis kan vi
ändå på ett övertygande sätt åstadkomma en transparent och tvärvetenskaplig utvärdering av
Malmökommissionens utfall.
Nedan följer en översiktlig analys av sociala bestämningsfaktorer som haft en positiv utveckling
under perioden efter det att Malmökommissionens arbete slutförts. Analysen inkluderar tolkning av
resultaten samt möjliga kopplingar till mål och åtgärder. Analysen inkluderar dock inte huruvida
dessa mål och åtgärder implementerats och därmed kan ge avtryck i statistiken. Återigen sker denna
koppling i Kapitel 5. Vidare är analysen uppdelad i två segment. Det första baseras på en avvikelse
från trend, dvs om Malmös utveckling har haft en starkare tillväxt jämfört med Skåne och riket, med
fokus på perioden som följer Malmökommissionens arbete (2012 och framåt). 31 Det skulle kunna
tyda på Malmökommissionens åtgärder har implementerats och gjort att Malmö utvecklats bättre
än jämförelseobjekten, även om vi fortfarande inte kan säga något om kausalitet. Den andra
undersöker minskad ojämlikhet i sociala bestämningsfaktorer mellan grupper. Anledningen till detta
är att se om den positiva utvecklingen som har skett också har ökat jämlikheten. Det är nämligen
inte säkert att dessa går i hand i hand då den positiva utvecklingen kan vara driven av grupper som
redan har högre nivåer och ojämlikheten därmed blir större, om än positiv i totalen. Dessutom kan
det vara så att det har skett en ökad jämlikhet i sociala bestämningsfaktorer som inte har haft en
tydlig avvikelse från trend. Exempelvis kan utvecklingen ha varit liknande trend, eller till och med
stillastående, men det har skett via en utjämnande fördelning. Nämnas bör att vi här inte inkluderar
ökad jämlikhet där negativ utveckling hos vissa grupper lett till en ökad jämlikhet, dvs om de med
högre nivåer minskat medan de andra stått still eller dylikt. En mer utförlig sammanfattning av
respektive bestämningsfaktors såväl positiv som negativ utveckling följer i 4.2.3.32
Nedan listas de variabler där det finns en positiv avvikelse från trend. Variabler som inte nämns har
antingen samma utveckling som trend eller en negativ utveckling.
•

Hur mår Malmö?
o

31
32

Förväntad återstående medellivslängd tenderar att ha ökat något snabbare för
Malmö än för Skåne exklusive Malmö och riket under perioden 2013 - 2017. Det
gäller framförallt för mäns medellivslängd. Det finns inget konkret mål eller åtgärd

Analysen beaktar ej nivåskillnader.
Återigen skall tolkning ske med viss försiktighet när det kommer till självskattade variabler.
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kring denna indikator utan den fungerar som en generell variabel för att mäta
hälsa.

•

o

Andelen som redovisar en god självskattad33 hälsa uppvisar en helt annan
utveckling för perioden 2015 – 2018 i Malmö jämfört med Skåne län och riket.
Skåne och rikets andelar vänder nedåt efter en tämligen konstant uppåtgående
trend för tidigare perioder. Andelen med god självskattad hälsa i Malmö fortsätter
istället uppåt, med en ännu starkare koefficient än för tidigare perioder. Det finns
inget konkret mål eller åtgärd kring denna indikator utan fungerar som en generell
variabel för att mäta hälsa. Vissa mål eller åtgärder skulle tydligare kunna knytas
till en bättre upplevd hälsa än andra, men det vore å andra sidan en högst
spekulativ övning.

o

Andelen med nedsatt självskattad psykisk hälsa har minskat för Malmö under
perioden 2015 - 2018 medan den har ökat för Skåne län och riket. Malmö har
dock något högre nivå, men vi är som sagt mer intresserade av kurvans lutning än
nivåskillnader i detta segment. Återigen vore det allt för spekulativt att koppla till
några specifika mål och åtgärder och variabeln fungerar mer som ett mått på
allmän psykisk hälsa.

o

Andelen fyraåringar med ett BMI>25 har mellan 2014 och 2017 minskat snabbare
för Malmö än för Skåne. Vi vet dock inte om lutningen på kurvan började långt
tidigare p.g.a. avsaknad av längre tidsserie. Det finns ett par specifika åtgärder
som kan kopplas till indikatorn. Dessa syftar till att förbättra barnhälsovården som
på så vis kan hantera viktproblem redan i ett tidigt skede, exempel på dessa är
”Säkerställ att barnhälsovården har förutsättningar att erbjuda vård på lika
villkor”, ”Etablera en gemensam ledning av elevhälsovården” eller
”Utbildningsinstitutioner ska arbeta aktivt med hälsorelaterade frågor genom att
ämnet idrott och hälsa förstärkt ges till samtliga elever vid Malmö stads skolor”.
Andra aspekter kan vara att öka inkomst- och utbildningsnivåer som kan ge en
högre generell levnadsstandard då barnfetma är vanligare i fattigare
kommuner/stadsdelar i Sverige.

Boendemiljö och stadsplanering
o

Tillväxten av antal färdigställda bostäder per år per 1000 invånare är högre för
Malmö än Skåne exklusive Malmö och riket. Tillväxten är framförallt driven av den
stora expansionen inom flerfamiljshus. Indikatorn kan i princip kopplas till alla de
mål som ligger under ”Boendemiljö och stadsplanering” och något mer specifikt
till åtgärder som ”Minska bostadsbristen”.

o

Valdeltagandet i Malmö har en snabbare uppåtgående tillväxt mellan 2014 och
2018 än Skåne exklusive Malmö och riket. Det gäller inom alla tre valen. Det är
svårt att koppla indikatorn till några specifika mål eller åtgärder då inga syftar till
att skapa ett högre valdeltagande. Närmast bedöms exempelvis ”Stadsplanering
ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande” men generellt
deltagande i samhället som högre förvärvsfrekvens och dylikt bör anses påverka
valdeltagandet positivt.

Återigen bör det nämnas att tolkningar av självskattade variabler skall ske med viss försiktighet då utfallet kan påverkas av
urvalsprocesser etc.
33
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o

•

•

Andelen med lågt socialt deltagande har minskat kraftigare för Malmö under
perioderna 2011 - 2014, 2012 - 2015, 2013 - 2016 och 2015 - 2018 jämfört med
Skåne län och riket. Det är svårt att koppla indikatorn till några specifika mål eller
åtgärder då inga syftar till att skapa ett högre tillit. Närmast bedöms exempelvis
”Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande”.

Utbildning
o

Andel barn inskrivna på förskola har haft en betydligt kraftigare ökning från 2014
och framåt i Malmö jämfört med Skåne exklusive Malmö (data för riket saknas).
Malmö hade, innan tillväxten, en betydligt lägre andel än Skåne. För 2017 är
Malmö i princip på samma nivåer som länet. Att andelen som är inskrivna i
förskola har ökat är såklart ett önskvärt mönster men det kan också föra med sig
vissa negativa påföljder. Exempelvis om det leder till att avdelningsgrupper eller
antal barn per lärare i sin tur ökar. I dessa fall finns det en risk för försämrad
kvalitet. Så är dock inte fallet i Malmö där genomsnittlig avdelningsstorlek och
antal elever per lärare till och med minskar parallellt med att andelen inskrivna
barn ökar över tid. Det är framförallt målet ”Alla barn i förskoleåldern i Malmö går
i förskola med god kvalitet minst 20 timmar i veckan senast 2015” som kan
kopplas till indikatorn. Även åtgärden ”Kartlägg vilka barn som står utanför
förskoleverksamheten följt av aktivt uppsökande och anpassad information till
föräldrar som inte har sina barn i förskolan” är högst relevant.

o

Andel barn inskrivna på fritidshem har haft en betydligt kraftigare ökning från
2013 och framåt i Malmö jämfört med Skåne exklusive Malmö (data för riket
saknas). Malmö hade redan från början av mätningen högre andelar än länet, men
sedan 2013 har skillnaderna blivit ännu större. För andelen barn inskrivna på
fritidshem kan motsvarande problematisering nämnas som för andelen barn
inskrivna på förskola, d.v.s. att det finns en risk att kvaliteten minskar om inte
antal barn per lärare samt storlekar på barngrupper kompenseras. Så är också
fallet för fritidshemsverksamheten. Parallellt med ökande andel inskrivna barn
ökar barngruppsstorleken och det blir allt färre lärare per elever. Det finns såldes
en risk att den positiva utvecklingen av en ökad andel inskrivna barn kan påverka
kvaliteten. Indikatorn kan framförallt kopplas till målet ”Alla barn i åldern 6 –12 år
ska ha tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet”.

Inkomst och arbete
o

Förvärvsintensitet har haft en snabbare tillväxt i Malmö sedan 2014 jämfört med
Skåne exklusive Malmö och riket. Malmö kommer dock från betydligt lägre nivåer
men skillnaderna har minskat för senare år. Indikatorn kan framförallt kopplas till
målet ”Malmö stad ska aktivt pröva nya sätt att stimulera utvecklingen av
arbetsmarknaden och framväxten av nya jobb” samt underliggande åtgärder som
”Använd fysiska investeringar som en motor för lokal sysselsättning och urban
utveckling”, ”Flytta ut de arbetsmarknadspolitiska insatserna till platser där
människor känner sig hemma” och ”Fortsätt att stärka satsningarna på kommunal
arbetsmarknadsutbildning och förhindra därigenom framväxten av en
låglönesektor”. Även mål och åtgärder med fokus på ökad utbildningsnivå är
relevanta som förklaringsfaktorer.

o

Inkomstojämlikhet mätt som gini-koefficient har varit något nedåtgående för
Malmö medan den har haft en ökande trend hos Skåne exklusive Malmö och riket.
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Det betyder att medan jämförelseobjektens inkomstfördelning blivit mindre jämlik
har Malmös jämlikhet ökat något. Malmö har dock en högre nivå på Ginikoefficienten så kommunen är något mer ojämlik i sin inkomstfördelning från
början, men skillnaderna minskar tydligt. Att Gini-koefficienten har minskat kan i
sin tur bero på ett antal aspekter. Exempelvis att inkomsterna för lägre nivåer
höjts (såväl bidrag som lön för lågkvalificerade jobb) så att skillnaderna mellan hög
och låginkomsttagare minskat, att fler fått sysselsättning, att höginkomsttagare
fått lägre inkomster vilket minskar skillnaderna mellan grupper osv. Eftersom det
finns många anledningar till denna utveckling är det svårt att koppla det till olika
delmål eller åtgärder. Mest troligt beror det dock på att förvärvsintensiteten ökat
snabbare i Malmö.
Nedan listas de variabler där det finns en minskad ojämlikhet mellan olika grupper. Variabler som
inte nämns bedöms ha oförändrade eller försämrad jämlikhet över tid.
•

•

Hur mår Malmö?
o

Det har skett en ökad jämställdhet mellan könen inom indikatorn förväntad
återstående medellivslängd. Män har under hela den undersökta perioden haft en
betydligt lägre medellivslängd men tillväxten har varit starkare vilket minskat
skillnaderna. Det finns inget konkret mål eller åtgärd kring denna indikator utan
fungerar som en generell variabel för att mäta hälsa, dvs. alla mål och åtgärder i
Malmökommissionens slutrapport.

o

Det har skett en ökad jämställdhet mellan könen inom indikatorn självmord per
100 000 invånare. Män har under hela den undersökta perioden haft en betydligt
högre andel självmord men minskningen har varit starkare vilket minskat
skillnaderna. Ett mål som kan kopplas till indikatorn är ”Malmö stad upprättar
tillsammans med Region Skåne en handlingsplan för att bättre uppnå mer jämlikt
fördelad hälsa och vård på lika villkor för hela Malmös befolkning”.

o

Det har skett en ökad jämställdhet mellan könen inom indikatorn självskattad dålig
tandhälsa. Män hade i början av perioden en något högre andel med självskattad
dålig tandhälsa. Över tid har männens andelar minskat något snabbare och är i
nivå med kvinnornas andelar för 2015-2018. Ett mål som kan kopplas till
indikatorn är ”Malmö stad upprättar tillsammans med Region Skåne en
handlingsplan för att bättre uppnå mer jämlikt fördelad hälsa och vård på lika
villkor för hela Malmös befolkning”.

o

Det har skett en ökad jämställdhet mellan könen inom indikatorn röker dagligen.
Kvinnor hade i början av den uppmätta tidsperioden en något högre andel än
män. Över tid har dock andelen hos kvinnor minskat snabbare och ligger på lägre
nivåer än män 2015-2018. Det kan finnas många anledningar till att allt färre
personer röker dagligen och fördelningen av detta mellan män och kvinnor. Det
vore allt för spekulativt att koppla till några specifika mål och åtgärder och
variabeln fungerar mer som ett mått för hälsa i termer av livsstilsfaktorer.

Barn och ungas vardagsvillkor
o

Det har skett en ökad jämlikhet mellan härkomst inom indikatorn barnfattigdom.
Det är fortfarande betydligt högre andelar barn med utländsk bakgrund som lever
i fattigdom, jämfört med de med svensk bakgrund. Men minskningen har varit
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starkare för barn med utländsk bakgrund vilket har minskat skillnaderna. Det mål
som framförallt direkt kopplar till indikatorn är ”Halvera barnfattigdomen till 2020
för att på sikt eliminera den helt” samt underliggande delmål till denna. Även mål
och åtgärder med fokus på ökad utbildningsnivå och inkomstnivåer är relevanta
som förklaringsfaktorer.
•

•

•

Boendemiljö och stadsplanering
o

Det har skett en ökad jämlikhet mellan stadsdelar inom indikatorn trångboddhet.
Om man ser till förändring över tid så tenderar stadsdelar med högre andel
trångbodda minska mer än stadsdelar med mindre andel trångbodda. Mål och
åtgärder som går att koppla till indikatorn är ”Minska hemlöshet, trångboddhet,
dåliga bostadsförhållanden och dålig yttre miljö för barn och unga i Malmö”,
”Minska bostadsbristen” samt ”Utveckla och intensifiera det framgångsrika
arbetet med att blanda upplåtelseformer, bostadstyper, arbetsplatser och
servicefunktioner”. Även mål och åtgärder med fokus på ökad utbildningsnivå och
inkomstnivåer är relevanta som förklaringsfaktorer.

o

Det har skett en ökad jämlikhet i termer av minskade skillnaden mellan
valdeltatagande i riksdagsvalet mellan vissa av Malmös stadsdelar. Detta
framförallt med anledning av att valdeltagandet i Rosengård, som hade lägst
valdeltagande 2010, har vuxit procentuellt snabbast till och med 2018. För andra
områden med lågt valdeltagande (exempelvis Fosie) har dock tillväxten varit lägre
än för stadsdelar med högt valdeltagande. Här har således ojämlikheten blivit
större. Det är svårt att koppla indikatorn till några specifika mål eller åtgärder då
inga syftar till att skapa ett högre valdeltagande. Närmast bedöms exempelvis
”Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande” men
generellt deltagande i samhället som högre förvärvsfrekvens och dylikt bör anses
påverka valdeltagandet positivt.

Utbildning
o

Det har skett en något ökad jämställdhet mellan könen när det kommer till
andelen flickor och pojkar som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Andelar
flickor som har uppnår kunskapskraven är dock fortfarande betydligt högre än
andelen pojkar. Indikatorn kan framförallt kopplas till målet ”Alla barn i Malmö
som slutför grundskolestudier ska uppnå behörighet till fortsatta studier på
gymnasiets högskole- eller yrkesförberedande program”.

o

Det har skett en något ökad jämlikhet mellan andelen elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen fördelat på föräldrars utbildningsnivå. Skillnaderna
mellan de elever som har låg/medel utbildade föräldrar har ökat något snabbare i
jämförelse med de elever som har högutbildade föräldrar över tid. Indikatorn kan
framförallt kopplas till målet ”Alla barn i Malmö som slutför grundskolestudier ska
uppnå behörighet till fortsatta studier på gymnasiets högskole- eller
yrkesförberedande program”.

Inkomst och arbete
o

Det har skett en ökad jämställdhet mellan könen och ökad jämlikhet för härkomst
inom indikatorn förvärvsintensitet. Förvärvsintensiteten är växande över tid för
båda könen. Tillväxten har dock varit något starkare för kvinnor än män vilket
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minskat skillnaderna då män har generellt högre nivåer. Motsvarande analys gäller
för skillnader mellan utrikes och inrikes födda där gruppen utrikes födda har ökat
snabbare. Indikatorn kan framförallt kopplas till målet ”Malmö stad ska aktivt
pröva nya sätt att stimulera utvecklingen av arbetsmarknaden och framväxten av
nya jobb” samt underliggande åtgärder som ”Använd fysiska investeringar som en
motor för lokal sysselsättning och urban utveckling”, ”Flytta ut de
arbetsmarknadspolitiska insatserna till platser där människor känner sig hemma”
och ”Fortsätt att stärka satsningarna på kommunal arbetsmarknadsutbildning och
förhindra därigenom framväxten av en låglönesektor”. Även mål och åtgärder med
fokus på ökad utbildningsnivå och inkomstnivåer är relevanta som
förklaringsfaktorer.
o

Det har skett en ökad jämlikhet för utrikes födda och de med eftergymnasial
utbildningsnivå inom indikatorn Gini-koefficienten. Inkomstojämlikheten är
minskande över tid för såväl utrikes födda som personerna med eftergymnasial
utbildning. Att Gini-koefficienten har minskat kan i sin tur bero på ett antal
aspekter. Eftersom det finns många anledningar till denna utveckling är det svårt
att koppla det till olika delmål eller åtgärder.

o

Det har skett en ökad jämlikhet mellan härkomst inom indikatorn disponibel
inkomst. Det beror på att disponibel inkomst har ökat något snabbare för utrikes
födda än för inrikes födda mellan 2012 och 2016. Kopplingar till olika mål och
åtgärder är i mångt och mycket samma som för förvärvsintensitet. Dock kan även
mål och åtgärder som syftar till ökade bidrag inkluderas, exempelvis ”Inled en
diskussion på nationell nivå om att höja riksnormen för nationellt
försörjningsstöd”, ”Höj det kommunala försörjningsstödet till barnfamiljer med
långvarigt försörjningsstöd” eller ”Inför en norm om ett schabloniserat tillägg på
årsbasis för barnhushåll med långvarigt försörjningsstöd, avsett för barns fritids
och kulturaktiviteter”.

o

Det har skett en ökad jämlikhet mellan utbildningsnivåer inom indikatorn
ekonomiskt bistånd. Sett över tid finns det en generellt minskande trend mellan
2012-2016, detta efter en generellt ökande trend mellan 2008 och 2012.
Minskningen är större för de med förgymnasial utbildningsnivå än för de med
gymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå. Det tyder således på ett något
utjämnande mönster för senare perioder. Kopplingar till olika mål och åtgärder är i
mångt och mycket samma som för förvärvsintensitet.

För att binda samman analysen av avvikelse från trend och ökad jämlikhet kan vi slutligen titta på
inom vilka indikatorer vi ser en önskad utveckling inom båda aspekterna. Dessa variabler är
återstående medellivslängd, förvärvsintensitet samt Gini-koefficienten.
Gällande avvikelse från trend så är det framförallt en fråga om att Malmö har ökat eller minskat
snabbare än jämförelseobjekten (beroende på önskad riktning). I andra indikatorer, där vi inte hittat
någon avvikelse från trend, är det ofta så att Malmö följt med i en positiv trend snarare än att
Malmö fått sämre förutsättningar. Vad som dock är tydligt är att Malmö i många fall har generellt
sämre nivåer än Skåne och riket. I exempelvis samtliga av de tre variabler som nämns ovan kommer
Malmö från sämre nivåer än jämförelseobjekten. Det är därför svårt att se om förändringarna beror
på ett aktivt arbete av att implementera Malmökommissionens mål och åtgärder eller att Malmö
växer snabbare av utjämnande effekt eller båda två. En mer utvecklad analys av implementering och
statistiska utfall sker i Kapitel 5.
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Gällande ökad jämlikhet så är den inte fullt möjlig att genomföra analys alla grupper (kön, härkomst,
utbildningsnivå och stadsdelar) för samtliga indikatorer p.g.a. begränsad datatillgång. Det är därför
svårt att fullt ut bedöma hur jämlikheten har utvecklats inom socioekonomiska grupper, något som
får anses vara en begränsning av utvärderingen. Men för uppdelning på kön, där vi har flest
observationer, ser vi en generellt ökad jämställdhet. Även för härkomst ser vi en allt som ofta större
jämlikhet. Skillnader mellan stadsdelar är dock påtaglig och det finns sällan en mer jämlik utveckling
(med undantag från trångboddhet). Vi ser även en liten utjämnande effekt mellan
utbildningsnivågrupper (förutom möjligtvis andel med ekonomiskt bistånd och andelen elever som
uppnått kunskapskraven inom grundskola).

4.8.3

Sammanfattade resultat från den deskriptiva analysen

I detta avsnitt sammanfattas resultaten från den deskriptiva analysen, det vill säga uppföljningen av
ett urval av sociala bestämningsfaktorer med koppling till mål och åtgärdsförslag i
Malmökommissionens slutrapport. Sammanfattningen uppges i tabellform, enligt samma struktur
som i kapitel 1. Syftet med detta är att redovisas en lättöverskådlig uppföljning av mål och åtgärder
hela vägen från dess koppling till Malmökommissionens olika inriktningar till dess statistiska utfall
över tid. Dessa tabeller har dock kortats ned något och inkluderar endast indikatorer som har följts
upp för att minska dess omfattning.
Sammanfattningarna är färgkodade och ska läsas enligt följande: röd färg innebär att indikatorn
uppvisar ett resultat som i.) inte går i den riktning som målen ger uttryck för eller ii.) uppvisar ett
resultat som indikerar fortsatt eller ökad ojämlikhet mellan grupper och grön färg innebär att
indikatorn uppvisar ett resultat som går i målets riktning. Orange färg innebär att det inte går att
avgöra huruvida resultaten indikerar vare sig en positiv eller negativ riktning, i förhållande till
målsättningen. I flera fall uppvisar resultaten av en indikator både negativa och positiva resultat (i
förhållande till målsättningen). Exempelvis har andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll
minskat över tid, sett till hela kommunen. Men resultaten visar samtidigt att det är en högre andel
barn med utländsk bakgrund, än barn med svensk bakgrund, som lever i ekonomiskt utsatta hushåll
idag. Med andra ord ger indikatorn både ett positivt och ett negativt resultat. I sådana fall har
resultaten av indikatorn sammanfattats i två rader, där den positiva utvecklingen markeras med
grön färg och den negativa utvecklingen i röd färg.

4.8.3.1 Hur mår Malmö
I detta avsnitt sammanfattas resultaten av den deskriptiva analysen med koppling till kapitlet Hur
mår Malmö?, i Malmökommissionens slutrapport. Detta kapitel i kommissionens slutrapport
innehåller inte målsättningar eller åtgärdsförslag. Vi har ändå valt att färgkoda resultaten av
uppföljningen av enskilda indikatorer, i syfte att illustrera en övergripande negativ eller positiv trend
i förhållande till den övergripande intentionen i Malmökommissionens arbete (och slutrapport),
nämligen att malmöbornas hälsa ska förbättras och att ojämlikheten i hälsa ska minska.
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Tabell 10 Sammanfattning av resultat från deskriptiv analys - Hur mår Malmö

Hur mår Malmö?

Vuxnas hälsa

Utveckling
Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder,
Medellivslängden är lägre än i länet och riket.
kön och utbildning, härkomst samt jmfr län och rike (SCB) Kvinnor har högre förväntad livslängd än män.
Medellivslängden mellan olika utbildningsgrupper
har ökat, det gäller för båda könen i Malmö stad.

Medellivslängden har ökat över tid i Malmö.
Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är liten.
Andel av befolkningen med god självskattad hälsa (16-84
år), kön samt jmfr län och rike (Folkhälsomyndigheten)

Andelen av befolkningen med god självskattad hälsa
är ökande över tid i Malmö stad och är högre än län
och rike sedan 2013/2016.
Andelen kvinnor med god självskattad hälsa är i
genomsnitt något lägre än för män i Malmö stad och
ingen utveckling har skett för kvinnor sedan
2009/2012 och 2015/2018.

Andel av befolkningen med nedsatt självskattad psykisk
hälsa, kön samt jmfr län och rike (Folkhälsorapport)

Andelen med självskattad nedsatt psykisk hälsa är på
en konstant något högre nivå än Skåne län och riket,
ca 4 procentenheter. Andelen kvinnor med nedsatt
självskattad psykisk hälsa är högre än hos män i
Malmö stad och har försämrats sedan 2009/2012 och
2015/2018.

Antal självmord per 100 000 invånare, kön samt jmfr län
och rike (Folkhälsomyndigheten)

Tydlig minskning i antal självmord per 100 000
invånare sedan 2006/2010 i Malmö stad.
Minskningen varit snabbare än för Skåne exklusive
Malmö och riket och idag ligger Malmö något under
dessa.
Andelen män som begår självmord per 100 000
invånare är betydligt högre än kvinnor i Malmö stad.

Antal ohälsodagar (genomsnitt per person) 20-64 år, kön
samt jmfr län och rike (Folkhälsomyndigheten)

Malmö har lägre antal ohälsodagar per person än
Skåne exklusive Malmö och riket. Detta tack vare en
starkare nedåtgående trend sedan 2015.
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Tydlig skillnad mellan könen när det kommer till antal
ohälsodagar per person, där kvinnor har i genomsnitt
åtta mer ohälsodagar än män 2017 i Malmö stad.

Andel av befolkningen (18-85 år) med dålig självskattad
tandhälsa, kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)

Minskande andel med dålig självskattad tandhälsa i
Malmö stad över tid, gäller båda könen.

Malmö har en något högre andel med dålig
självskattad tandhälsa än län och rike. Högre andel
med självskattad dålig hälsa bland män än kvinnor i
samtliga tidsserier.
Andel av befolkningen (18-84år) med självskattade
sömnsvårigheter, kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)

Andelen med självskattade sömnsvårigheter har
fluktuerat över tid, men ökat sedan 2011/2014 i
Malmö. Andel kvinnor med självskattade sömnbesvär
är högre än hos män i Malmö stad.

Andel av befolkningen (10-80 år) som upplever
Andelen som upplever ekonomisk stress är något
ekonomisk stress (självskattad), kön samt jmfr län (Region högre i Malmö än i länet och har ökat sedan 2008.
Skåne)
Högre andel kvinnor än män som upplever
ekonomisk stress.

Andel av befolkningen (18-80 år) som har en anspänd
arbetssituation (självskattad), kön samt jmfr län (Region
Skåne)

Minskande andel med självskattad anspänd
arbetssituation i Malmö stad sedan 2004.

Något högre andel kvinnor med anspänd
arbetssituation än män.
Andel av befolkningen (16-84) som röker dagligen
(självskattad), kön samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)

Andelen av befolkningen som röker dagligen
(självskattat) har minskat kraftigt över tid i Malmö
stad. Det har också skett en utjämning mellan könen
där kvinnor tidigare låg på en högre andel
dagligrökare.
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Antal fallskador per 1000 invånare (80+), kön samt jmfr
län och rike (Kolada)

Antalet fallskador hade en ökande trend från 2008 till
2012-2014 (beroende på geografiskt område) för att
sedan återigen minska till och med 2017. Det gäller
för Malmö, Skåne län och riket. Jämför man hela
tidsserien, alltså 2008-2017, så är antalet fallskador
per 1000 invånare något högre i slutet av perioden
för Skåne och riket. För Malmö är dock antalet färre.
Malmö ligger dock på något högre nivåer än Skåne
län och riket men skillnaden har minskat över tid.
Vid uppdelning av statistiken på kön i Malmö stad
syns det tydligt att kvinnor är mer vanligt
förekommande än män. Fallskador per 1000 kvinnor
har dock minskat något snabbare än för män vilket
tyder på att skillnaderna mellan könen minskar över
tid, om än marginellt.

Hjärtinfarkter per 100 000 invånare (20-79), kön samt
jmfr län och rike (Kolada)

Antalet hjärtinfarkter per 100 000 invånare är stadigt
minskande över tid. Det gäller för Malmö, Skåne län
och riket. Malmö har dock minskat något kraftigare
än de andra två geografiska områdena och ligger på
en lägre nivå för slutet av den uppmätta perioden.
Den minskande trenden av antalet hjärtinfarkter syns
för både män och kvinnor i Malmö stad.
Det är dock en stor skillnad mellan män och kvinnor,
en skillnad som kvarstår över tid.

Barn och ungas hälsa
Andel fickor resp pojkar med god självskattad hälsa åk 6
och åk 9, Malmö, län (Region Skåne)

Negativ trend av andelen med god självskattad hälsa
hos barn och ungdomar. Det gäller för såväl Malmö
som Skåne exklusive Malmö. Störst försämring
återfinns bland flickor inom de högre årskurserna.

Andel fyraåringar med ett BMI > 25 i Malmö stad
(Barnhälsovården i Skåne)

Andel fyraåringar som har ett förhöjt BMI har är
något lägre i Malmö än för Skåne generellt. Det beror
på att Malmö har haft en något snabbare minskning
jämfört med Skåne generellt.
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Tabell 11 Sammanfattning av resultat av deskriptiv analys - Barn och ungas livsvillkor, Boendemiljö och
stadsplanering, Utbildning, Inkomst och arbete samt Hälso- och sjukvård

Område

Målbeskrivning

Åtgärd

Barn och Unga Halvera barnfattigdomen
till 2020 för att på sikt
eliminera den helt.

1.1.2.6 Öka tillgången till
datorer och internet i
hemmet hos barnfamiljerna i
Malmö.

Minska hemlöshet,
trångboddhet, dåliga
bostadsförhållanden och
dålig yttre miljö för barn
och unga i Malmö.

Område

Målbeskrivning

Målbeskrivning

Boendemiljö
Staden ska säkerställa att 1.2.1.1 Minska
och
alla Malmöbor har
bostadsbristen.
stadsplanering förutsättningar

Indikator

Utfall

Barnfattigdomsindex som andel
barn som finns i ekonomiskt
utsatta hushåll, jmfr län och rike
samt svensk resp utländsk
bakgrund
(Folkhälsomyndigheten)

Andelen barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll
har tydligt minskat över tid
(sedan 2009) i Malmö, län
och rike. Det gäller för såväl
barn med svensk bakgrund
som barn med utländsk
bakgrund.
Högre andel barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll
med utländsk bakgrund än
barn med svensk bakgrund.

Andel hushåll med tillgång till
I Malmö är det en mycket
höghastighetsbredband (10mbit hög andel av hushållen som
eller högre) (PTS)
har tillgång till
höghastighetsbredband, över
90 procent. Andelen är
betydligt högre än riket och
Skåne exklusive Malmö
Andel 4-åringar som är
trångbodda, stadsdelar (Malmö
stad)

Andel trångbodda 4-åringar
har ökat i samtliga
stadsdelar. I C, FO, OX och VI
har dock andelarna minskat
mellan 2014 till 2019.

Antal och andel barn (0-17 år) i
hemlösa hushåll i Malmö stad
(Stadskontorets
hemlöshetskartläggning)

Kraftig ökning i antal och
andel barn i hemlösa hushåll
i kommunen.

Indikator

Utfall

Andel vuxna i hemlöshet,
härkomst (Stadskontorets
hemlöshetskartläggning)

Andelen av vuxen befolkning
som är hemlösa har vuxit
kraftig över tid i Malmö stad.
Tillväxten beror till mycket
stor del på en ökad andel
hemlösa som är utrikes
födda.
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Antal färdigställda bostäder per
år i flerfamiljshus och småhus
per 1000 invånare, fördelat på
upplåtelseform, jmfr län och rike
(Kolada)

Malmö stad har en hög
byggtakt. Antal färdigställda
bostäder per 1000 invånare
är högre än för Skåne
exklusive Malmö och riket.
Anledningen till detta är
framförallt Malmös höga
färdigställande av bostäder i
flerfamiljshus.

Antal bostäder per 1000
invånare, jmfr län och rike,
Sthlm och Gbg (Kolada)

Stor blandning mellan
upplåtelseformer av
bostäder i Malmö stad. Störst
andel står hyresrätter. (Finns
ju tyvärr bara data bak till
2013, och det har inte skett
någon stor skillnad mellan
dess och 2017 i termer av
fördelning, så man vet inte
utvecklingen över tid.)

Andel trångbodda (utan barn),
stadsdelar (Malmö stad)

Stadsplanering ska bidra
till att stärka tilliten och
främja goda
och tillgängliga miljöer
och mötesplatser som
inbjuder till delaktighet.

Det finns stora variationer
mellan Malmös olika
stadsdelar. Störst andel
trångbodda återfinns i Södra
Innerstaden och Rosengård
medan minst trångbodda
återfinns i Oxie, Husie och
Limhamn-Bunkeflo. Om man
ser till förändring över tid så
finns det ett minskande
mönster.
1.2.3.2 Stadsplanering ska
Valdeltagande kommunval,
Valdeltagandet i Malmö har
bidra till att stärka invånarnas landstingsval, riksdagsval,
varit konstant ökande inom
delaktighet och inflytande.
stadsdelar samt jmfr län och rike såväl riksdagsval, val till
(Kolada / val.se)
landstingsfullmäktige som till
kommunfullmäktige. // Ökat
valdeltagande i samtliga
stadsdelar.
Valdeltagandet i Malmö
ligger betydligt lägre inom
såväl riksdagsval, val till
landstingsfullmäktige som till
kommunfullmäktige jämfört
med Skåne exklusive Malmö
och riket. Malmö har också
stor spridning i
valdeltagandet efter
valkretsar. //Fortsatt stora
skillnader i valdeltagande
mellan stadsdelar.
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Område

Målbeskrivning

Utbildning

Alla barn och unga i
Malmö stad ska ha
tillgång till likvärdig
förskola/fritidshem/skola
av hög kvalitet.

Åtgärd

Andel av befolkningen (16-84)
med självskattad låg tillit till
andra jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)

Malmö har en högre andel av
befolkningen som känner låg
tillit till andra jämfört med
Skåne exklusive Malmö och
riket. Andelen har fluktuerat
över tid och generellt sett
minskat sedan 2005/2008
men ökat något sedan
2013/2016. Ingen större
skillnad mellan könen.

Andel av befolkningen med lågt
socialt deltagande, kön samt
jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)

Minskande andel över tid
som har lågt socialt
deltagande (självskattat) i
Malmö stad.

Indikator

Större andel män än kvinnor
som har självskattat lågt
socialt deltagande i Malmö
stad.
Utfall

Antal elever/årsarbeten fritidshem (Kolada / Skolverket)

Malmö har haft ett ökande
antal barn per årsarbetare
inom fritidsverksamhet. Tack
vare detta har Malmö fler
antal barn per årsarbetare än
Skåne exklusive Malmö och
riket 2017. Antal barn per
årsarbetare har dock minskat
något sedan 2016 i Malmö.

Antal elever/lärare (årsarbetare) Malmö har en växande kvot
i grundskola, jmfr län och rike
av elever per årsarbetande
(Kolada)
lärare inom grundskolan. Det
gör att Malmö, som tidigare
hade färre elever i
förhållande till lärare jämfört
med Skåne exklusive Malmö
och riket, nu har fler.
Antal elever/lärare
(heltidstjänst) i kommunal
gymnasieskola, jmfr län och rike
(Kolada)

Antal elever per lärare har
minskat i Malmö. Malmö har
kommit ikapp länet och
rikets genomsnitt.
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2.1.1.3 Personal som arbetar i
stadens
utbildningsinstitutioner
måste ha en hög
kunskapsnivå och möjligheter
till professionell utveckling.
Fortsätta satsa på
kompetensutveckling, det
som kallas Skolsatsning 2012,
för ökad kompetens hos
lärare på alla nivåer för att
klara övergången till ny
skollag, läroplaner och
kursplaner.

Alla barn i förskoleåldern
i Malmö går i förskola
med god kvalitet minst
20 timmar i veckan
senast 2015.

Andel årsarbeten/lärare med
pedagogisk högskoleutbildning Förskola+grundskola+fritidshem,
gymnasium, jmfr län och rike
(Kolada / Skolverket)

2.1.2.1 Kartlägg vilka barn
Andel barn 1-5 år inskrivna i
som står utanför
förskola, jmfr län och rike
förskoleverksamheten följt av (Kolada)
aktivt uppsökande och
anpassad information till
föräldrar som inte har sina
barn i förskolan.

Malmö har en lägre andel
årsarbetare med pedagogisk
högskoleutbildning än Skåne
exklusive Malmö och riket
inom förskola. Andelen har
minskat sedan 2014, men
ökat ngt sedan 2016. //
Malmö har en minskande
andel årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen
på fritidshem över tid.
Malmö har över hela
perioden haft en något lägre
andel årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen
än Skåne exklusive Malmö. //
Malmö har en nedåtgående
trend över tid vad gäller
andel årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen
inom grundskolan och har
lägre andel än län och rike.

Andelen lärare med
pedagogisk
högskoleutbildning i
kommunala gymnasieskolor
är ökande över tid. Det gäller
för såväl Malmö som Skåne
exklusive Malmö. Malmö har
dock en generellt högre andel
lärare med högskoleexamen
än Skåne samt riket.
Malmö har sedan 2014
hämtat igen sin låga andel av
barn 1-5 år som var inskrivna
i förskola i jämförelse med
Skåne exklusive Malmö och
riket. För 2017 har Malmö
(nästan) motsvarande nivåer
som län och rike.
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Alla barn i förskoleåldern
i Malmö går i förskola
med god kvalitet
minst 20 timmar i veckan
senast 2015.

Alla barn i Malmö som
slutför grundskolestudier
ska uppnå behörighet till
fortsatta studier på
gymnasiets högskoleeller yrkesförberedande
program.

2.1.2.2 Barngruppernas
Antal barn per
storlek i Malmös förskolor ska småbarnsavdelning, jmfr län och
minska. Ett första mål är att
rike (Skolverket)
barngrupperna för barn i
åldrarna 0–3 inte ska
överstiga 15.

Malmö har något högre antal
barn per småbarnsgrupp
jämfört med Skåne exklusive
Malmö och riket.
Dock har antal barn per
småbarnsgrupp minskat
sedan 2015.

Inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan, jmfr län (Kolada)

Malmö har färre antal
inskrivna barn per
årsarbetare i förskola än
Skåne exklusive Malmö.
Skillnaden ökar dessutom
över tid. Trenden är att
antalet barn per årsarbetare
minskar över tid.

2.1.3.1 Tidig och
återkommande uppföljning av
barns språkutveckling följt av
tidiga stödåtgärder vid behov.
Gäller både svenska språket
och andra modersmål

Andel elever som är berättigade
till och som deltar i
modersmålsundervisning, jmfr
län och rike (Kolada /
Skolverket)

Andelen berättigade till
modersmålsundervisning har
ökat över tid i Malmö, i högre
utsträckning än för län och
rike. Andel som deltar i
modersmålsundervisning är
svagt ökande över tid i
Malmö och ligger strax över
länets och rikets genomsnitt.

2.1.3.2 Riktade
kompetensutvecklingsinsatser
på förskolor och skolor med
många barn från flerspråkiga
miljöer och i synnerhet på 1–3
skolor med låg
måluppfyllelse. All
undervisande personal ska ha
kompetens i läs- och
skrivprocessen samt språklig
medvetenhet. Om denna
kompetens saknas ska
kompetensutveckling göras
obligatorisk

Andel årsarbeten/lärare med
högpedagogisk utbildning grundskolan, jmfr län och rike
(Kolada / Skolverket)

Malmö har en nedåtgående
trend över tid vad gäller
andel årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen
inom grundskolan och har
lägre andel än län och rike.
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2.1.3.3 Tidig och kontinuerlig
uppföljning av studieresultat
som vid behov följs upp med
adekvata stödinsatser

Andel elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen,
åk9, kön, härkomst, föräldrars
utbildning samt jmfr län och rike
(Kolada)

Andelen av elever i årskurs 9
som uppnår kunskapskraven
är lägre än vad det
modellberäknade värdet
uppskattar. // Malmö har en
tydligt genomgående lägre
andel av elever i årskurs 9
som uppnår kunskapskraven
i alla ämnen jämfört med
Skåne exklusive Malmö och
riket. Andelen har fluktuerat
över tid. // Skillnaden mellan
elever baserat på härkomst
är något ökande över tid
mellan elever med svensk
bakgrund respektive utrikes
bakgrund födda i Sverige och
gruppen med utrikes födda.
// Stora skillnader mellan
andel elever som uppnått
kunskapskraven fördelat på
föräldrars utbildningsnivå.
Andelen flickor och pojkar
som uppnår kunskapskraven
i alla ämnen har ökat över
tid, dock är nivåerna högre
för flickor än pojkar, men
skillnaden mellan könen är
minskande över tid. //
Andelen elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
baserat på härkomst ökar
över tid mellan 2010 och
2018 för samtliga tre
grupper. // Andelen elever
som uppnått kunskapskraven
fördelat på föräldrars
utbildningsnivå är ökande
över tid får både låg/medel
utbildade och högutbildade.

2.1.3.4 Samtliga elever med
utländsk bakgrund ska ha
tillgång till och erbjudas
studiehandledning på sitt
modersmål

Andel elever som är berättigade
till modersmålsundervisning
resp andel av berättigade som
deltar i
modersmålsundervisning, jmfr
län och rike (Skolverket)

Andelen berättigade till
modersmålsundervisning har
ökat över tid i Malmö, i högre
utsträckning än för län och
rike. Andel som deltar i
modersmålsundervisning är
svagt ökande över tid i
Malmö och ligger strax över
länets och rikets genomsnitt.
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Alla barn i åldern 6 –12 år
ska ha tillgång till
fritidshemsplats av god
kvalitet.

2.1.4.2 Andelen
högskoleutbildad personal
ska öka i Malmös fritidshem.
Ett första mål är att 75
procent av
fritidshemspersonalen har
högskoleutbildning och på
sikt all personal.

Alla elever som har
påbörjat gymnasiestudier
ska ha slutfört sina
studier inom en
femårsperiod.

Andel barn (6-12) inskrivna i
fritidshem, jmfr län och rike
(Kolada)

Elevgruppernas
genomsnittliga storlek inom
fritidsverksamheten är
ökande över tid. Tillväxten
har dessutom varit kraftigare
för Malmö än för Skåne
exklusive Malmö och riket.

Elevgrupp, antal elever per
avdelning fritidshem, jmfr län
och rike (Skolverket)

Elevgruppernas
genomsnittliga storlek inom
fritidsverksamheten är
ökande över tid. Tillväxten
har dessutom varit kraftigare
för Malmö än för Skåne
exklusive Malmö och riket.

Andel årsarbeten/lärare med
högpedagogisk utbildning i
fritidshem, jmfr län och rike
(Kolada)

Malmö har en minskande
andel årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen
på fritidshem över tid.
Malmö har över hela
perioden haft en något lägre
andel årsarbetare med
pedagogisk högskoleexamen
än Skåne exklusive Malmö
och ligger år 2017 på samma
nivå som riket.
Malmö har en genomgående
lägre andel som har avslutat
gymnasiet med examen inom
fyra år jämfört med Skåne
exklusive Malmö och riket.

Andel elever med avslutad
gymnasieexamen eller
studiebevis inom 4 år, jmfr län
och rike (Kolada)

Gymnasiefrekvens, andel som
Malmö har en genomgående
går i gymnasiet, jmfr län och rike lägre gymnasiefrekvens
(Kolada)
jämfört med Skåne exklusive
Malmö och riket.

Område

Målbeskrivning

Åtgärd

Indikator

Utfall
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Inkomst och
arbete

Malmö stad ska aktivt
verka för att möjliggöra
en ekonomiskt skälig
levnadsnivå för alla och
minska de ekonomiska
skillnaderna mellan
hushållen.

Disponibel medelinkomst (20+)
kön, härkomst, utbildning,
stadsdelar samt jmfr län och rike
(SCB/Malmö stad)

Snabbare växande disponibel
inkomst hos utrikes födda
jämfört med inrikes födda.
Även inkomstojämlikheter
för utrikes födda minskar
medan den ökar för inrikes
födda. Inrikes födda har dock
fortfarande såväl högre
nivåer inom disponibel
inkomst som
inkomstjämlikhet. Disponibel
inkomst ökar för båda könen.

Malmö har en lägre
disponibel inkomst än län
och rike. Kvinnor har lägre
disponibel inkomst än män.
Utrikes födda har lägre
disponibel inkomst än inrikes
födda. // Skillnaderna i
disponibel inkomst blir större
över tid, dvs. de rika
områdena tenderar att växa
snabbare än de fattigaste
områdena. Således blir
staden i termer av disponibel
inkomst mer segregerad över
tid.
Gini coefficient efter disponibel Lägre gini-koefficient för
per konsumtionsenhet, kön,
Malmö stad över tid.
härkomst, utbildning, stadsdelar Kommunen är nästan lika
samt jmfr län och rike
jämlik som Skåne exklusiva
(SCB/Malmö stad)
Malmö och riket tack vare
denna utveckling då man
kommer från något högre
nivåer 2011. Det skiljer också
Malmö från Sveriges andra
två storstäder, Stockholm
och Göteborg, som har en
ökande inkomstojämlikhet.
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Andel som mottagit ekonomiskt
bistånd, härkomst + stadsdelar,
utbildningsgrupper + stadsdelar
(Malmö stad)

Kraftiga skillnader mellan
stadsdelar i termer av
andelen som mottagit
ekonomiskt bistånd.
Mönstret är tydligt för både
inrikes och utrikes födda.
Vidare är andelen som
mottagit ekonomiskt bistånd
betydligt högre för utrikes
födda än inrikes födda om
man jämför inom stadsdelar.
Mönstret av specifikt utsatta
stadsdelar, i termer av andel
som mottagit ekonomiskt
bistånd, kvarstår även om
man jämför över
utbildningsnivå.
Andel av befolkningen per
Positiv trend över tid,
utbildningsnivå,kön, härkomst,
betydligt högre andel med
stadsdelar samt jmfr län och rike eftergymnasial utbildning i
(SCB/Malmö stad)
Malmö jämfört med Skåne
exklusive Malmö och riket.
Tillväxt av andel med
eftergymnasial utbildning för
såväl utrikes som inrikes
födda. Samtliga stadsdelar
visar på tillväxt av andel med
eftergymnasial
utbildningsnivå.
Stora skillnader i andel med
eftergymnasial
utbildningsnivå mellan
Malmös stadsdelar som är
kvarvarande över tid.
Skillnader i andel med
gymnasial och eftergymnasial
utbildningsnivå mellan
inrikes och utrikes födda.
Förvärvsintensitet (16-74 år),
Malmö har en växande
kön, härkomst, stadsdelar samt förvärvsintensitet över tid.
jmfr län och rike (SCB/Malmö
Det gäller för såväl män som
stad)
kvinnor samt för utrikes och
inrikes födda.
Förvärvsintensiteten är också
växande i samtliga av
Malmös stadsdelar.
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Malmö stad ska aktivt
pröva nya sätt att
stimulera utvecklingen av
arbetsmarknaden och
framväxten av nya jobb.

2.2.2.2 Använd fysiska
investeringar som en motor
för lokal sysselsättning och
urban utveckling.

Kostnader
infrastrukturinvesteringar, jmfr
län och rike (Kolada)

2.2.2.4 Fortsätt att stärka
satsningarna på kommunal
arbetsmarknadsutbildning
och förhindra därigenom
framväxten av en
låglönesektor

Kostnader
arbetsmarknadsåtgärder per
invånare, jmfr län, rike,
Stockholm , Göteborg (Kolada)

Malmö har en genomgående
lägre förvärvsintensitet än
Skåne och, men tillväxten har
varit något starkare över den
uppmätta perioden vilket gör
att Malmö har minskat
skillnaderna för senare år.
Det finns också stora
skillnader i förvärvsintensitet
mellan Malmös stadsdelar,
skillnader som är relativt
stillastående över tid.
Kvinnor har lägre
förvärvsintensitet än män.
Det finns stora skillnader i
förvärvsintensitet mellan
utrikes och inrikes födda,
oavsett kön. Utrikes födda
kvinnor har dock lägst
förvärvsintensitet.
Malmö stad har en betydligt
högre
infrastrukturinvesteringsnivå
per invånare än Skåne
exklusive Malmö och riket
totalt. Det förefaller ej heller
vara ett vanligt fenomen för
storstäder generellt då de
andra två
storstadskommunerna ligger
på motsvarande eller lägre
nivåer än Skåne och riket.
Malmö stad har en relativt
hög kostnad per invånare vad
gäller
arbetsmarknadsåtgärder.
Högre än såväl Skåne
exklusive Malmö samt
Göteborg och Stockholm.
Trots detta leder
arbetsmarknadsåtgärderna i
betydligt lägre utsträckning
till att personer kommer i
arbete eller börjar studera än
andra jämförbara geografiska
områden.
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Resultat vid avslut i kommunens se ovan
arbetsmarknadsverksamhet.
Andel som börjat arbeta,
studera eller skickats vidare till
annan myndighet, jmfr län, rike
(Kolada)

Synliggör, stötta och
jämställdhetsintegrera
det obetalda arbete som
bidrar till en socialt
hållbar utveckling av
Malmö.

Gini-coifficient resp disponibel
inkomst, kön, jmfr län och rike
(Malmö stad)

Kvinnor har en generellt
betydligt högre
inkomstjämlikhet (inom
gruppen kvinnor) än männen
i kommunen. Kvinnor har
lägre disponibel inkomst än
män.

Område

Målbeskrivning

Åtgärd

Indikator

Utfall

Hälso- och
sjukvård

Malmö stad upprättar
tillsammans med Region
Skåne en handlingsplan
för att bättre uppnå mer
jämlikt fördelad hälsa
och vård på lika villkor
för hela Malmös
befolkning.

2.3.4.1.2 Säkerställ att
barnhälsovården har
förutsättningar att erbjuda
vård på lika villkor .

Andel nyfödda barn som fått ett
första hembesök i Malmö stad
och Skåne län (Barnhälsovården
i Skåne län)

Andel nyfödda barn som fått
ett hembesök är något lägre i
Malmö jämfört med Skåne
generellt. Andelen har
flukturat över tid i Malmö
men har stigit marginellt
sedan 2014.

2.3.4.1.4 Genomför en analys
av läkarbesök i öppen vård i
Malmös stadsdelar.

Andel av befolkningen (16-84 år)
som sökt vårdkontakt de
senaste tre månaderna, kön
samt jmfr län och rike
(Folkhälsomyndigheten)

Andel av befolkningen som
sökt vårdkontakt de senaste
tre månaderna är högre i
Malmö än län och rike.
Kvinnor har i högre
utsträckning än män sökt
vård inom perioden.
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5

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE I
UPPDRAGET

I detta kapitel lyfter vi fram några av de mest centrala frågorna för det fortsatta genomförandet av
uppdraget. Kapitlet innehåller tre delar, en där vi kort redogör för hur vi vill arbeta med att
komplettera analysen i blocken 1 och 2 i figuren 2, en del där vi beskriver hur vi vill gå vidare med
den fortsatta analysen när det gäller hanteringen av kommissionens förslag och arbetet med jämlik
hälsa och social hållbarhet samt en tredje del som handlar om hur vi vill arbeta vidare med att
tillsammans med Malmö stad ta fram en modell för fortsatt uppföljning av jämlik hälsa.

5.1

KOMPLETTERANDE ANALYS AV KOMMISSIONENS
BAKGRUND OCH ARBETE

När det gäller beskrivning och analys av bakgrunden till Malmökommissionens inrättande och hur
arbetet i Kommissionen har bedrivits så är det först och främst viktigt att se till varför detta
överhuvudtaget är en fråga för utvärderingen. Utvärderingen fokuserar på hur kommissionens
förslag har hanterats efter Kommissionens slutrapport. Men ur inmplementeringssynvinkel är såväl
bakgrund som arbetsformerna i Kommissionen intressanta och det är därför viktigt att vi får en så
fullödig och komplett bild som möjlig av dessa frågor.
Här kommer vi i första hand att arbeta med en fördjupad dokumentanalys i kombination med ett
antal kompletterande intervjuer.

5.2

OMRÅDEN FÖR FORTSATT ANALYS HUR MALMÖ HAR
HANTERAT KOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

I den fortsatta analysen kommer vi att arbeta med två huvudsakliga metoder. Den första kommer
vara fördjupade intervjuer med tjänstepersoner i Malmö stad med ansvaret för att hantera
processerna efter Kommissionen. Här kommer vi genomföra djupintervjuer där vi diskuterar mål för
mål och förslag för förslag hur hanteringen har skett i syfte att komplettera den preliminära bild som
gavs i kapitel 3 ovan.
Den andra metoden är de fokusgrupper vi planerar. Fokusgruppernas huvudfråga blir att öka vår
förståelse för hur olika förslag från Kommissionen har omsatts i det fortsatta arbetet i Malmö stad.
En grundläggande fråga här blir också att förklara varför hanteringen har skett som den gjort. En
betydande del av fokusgrupperna kommer därför att handla om vilka modifieringar som genomförts
i hanteringen av Kommissionens förslag och varför dessa har skett. En implementeringsteoretisk
ansats kommer att vägleda den här analysen och syftar till att förklara varför olika förslag hanterats
olika och fått olika genomslag i stadens arbete med jämlik hälsa.
De två övergripande rekommendationerna kommer att hanteras i två steg. För det första kommer vi
att i de tematiska fokusgrupperna diskutera vilken roll rekommendationerna har spelat för att
utvecklingen av arbetet inom respektive område. För det andra avser vi att genomföra två
fokusgrupper som bara diskuterar de två övergripande rekommendationerna och hur man bedömer
att hanteringen av dessa har fungerat.
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En ytterligare del i arbetet med kompletterande intervjuer óch fokusgrupper handlar om att
genomföra en tentativ analys av sambanden mellan de kvantitativa och kvalitativa resultaten.

5.3

REFLEKTIONER INFÖR KOMMANDE ARBETE MED
FORTSATT UPPFÖLJNING

Det sjätte blocket i utvärderingen har följande frågeställning som utgångspunkt:
•

Hur ska Malmö stad arbeta vidare med jämlik hälsa?
o Hur kan processen framåt se ut med hänsyn till styrning, organisering och
prioriteringar av insatser?
• Hur kopplar Malmökommissionens fokusområden, mål och åtgärdsförslag till mål, delmål
och indikatorer från Agenda 2030-ramverket?
• Vilka indikatorer bör Malmö stad följa upp för att kunna utvärdera insatser som syftar till
att påverka hälsans bestämningsfaktorer och hälsojämlikhet på lång sikt?
I Malmökommissionens slutrapport går det att läsa följande:
”Det absolut första steget i ett framgångsrikt arbete för en jämlikare hälsa är att utveckla adekvata
mätinstrument och tillämpa dessa för att kunna utvärdera om insatta åtgärder verkligen fungerar.”

samt:
”De vetenskapliga underlag Kommissionen samlat in visar tydligt att skillnaderna i hälsa mellan olika grupper är
betydande och att de har ökat under senare år. Kommunen måste ta ett ansvar för att kontinuerligt följa och
analysera hälsoutvecklingen i staden. Det gäller givetvis hela livscykeln, från graviditeten till sista andetaget. Det
behövs en fortlöpande epidemiologisk bevakning kopplad till analys och förslag till effektiva åtgärder för att
minska hälsoskillnader och förbättra hälsan för alla Malmöbor. Den epidemiologiska bevakningen bör
samordnas med motsvarande analys av övriga sociala bestämningsfaktorer för hälsan som samlas in och som
redovisats i denna rapport.” s 125

Denna bakgrund kan användas som en fingervisning om vilka behov som Malmökommissionen
redan har definierat, som kopplar till ett verktyg för uppföljning av ohälsa och hälsoojämlikhet. Och i
detta moment av utvärderingen ska ett sådant verktyg, en modell, för uppföljning av ohälsa och
hälsoojämlikhet tas fram. Ett ytterligare syfte med detta block är att den modell som ska utvecklas
även ska knytas samman med Malmö stads pågående arbete med att integrera Agenda 2030 i sin
verksamhet.
Målet är att modellen ska fungera som ett verktyg för att följa upp det arbete som har gjorts och
som fortsättningsvis kommer att göras inom Malmö stad, i syfte att motverka ohälsa och
hälsoojämlikhet. Modellen ska koppla till de mål som Malmö strävar efter att uppnå (med avseende
på jämlik hälsa) samt till mål och delmål i Agenda 2030. Det ska av modellen framgå vilka indikatorer
som bör följas upp för att mäta utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och hälsans fördelning
mellan sociala grupper.
Arbetet med att ta fram denna modell kommer att bestå av ett antal moment:
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•
•

•
•

•

Att definiera vilka globala mål, delmål och indikatorer från Agenda 2030-ramverket som
överlappar med mål och åtgärder i Malmökommissionens slutrapport
Att formulera kvantitativa respektive kvalitativa indikatorer som kopplar till de mål
respektive åtgärder som är definierade i Malmökommissionens slutrapport (där så är
relevant och möjligt)
Att utforska möjligheten att använda ett mått för att utvärdera graden av hälsojämlikhet
för hela Malmö (på kommunnivå)
Att jämka modellens innehåll mot Rådet för kommunala analysers (RKA:s) arbete med att ta
fram en standard för hur de globala målen kan följas upp på kommunal nivå (RKA
presenterar denna standard åren 2019)
Att utforska möjligheterna att i framtagandet av denna modell använda olika
visualiseringsverktyg.

Vi har översiktligt analyserat vilka av Agenda 2030s mål, delmål och indikatorer som är relevanta
utifrån de 6 målområdena i Kommissionens slutrapport. Bedömningen är att nio av de sjutton målen
är relevanta för temat ohälsa och hälsoojämlikhet, varför dessa nio kommer att vara centrala i
framtagandet av denna modell. De mål som har bedömts som relevanta är mål 1 Ingen fattigdom,
mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål 8
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer
och samhällen, mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen samt mål 17 Genomförande och globalt
partnerskap.
Figur 64 Globala mål med koppling till innehållet i Malmökommissionens slutrapport

Arbetet med detta block kommer att genomföras i ett nära samspel med uppdragsgivaren.
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BILAGA EXEMPEL PÅ BEDÖMNINGAR I
DOKUMENTSTUDIEN
Område

Åtgärdsförslag

Förslag för
genomförande

Aktivitet

Resultat

Effektmål

Utbildning

2.1.1.6
Utbildningsinstitutioner
ska arbeta aktivt med
hälsorelaterade frågor
genom att ämnet Idrott
och Hälsa förstärkt ges
till samtliga elever vid
Malmö stads skolor.

Utred hur
erfarenheterna från
Bunkeflomodellen
kan integreras i
Malmös grundskolor
samt hur
samarbetet med
idrottsföreningar
kan stärkas för
gymnasiet

Framtagande av
utredningsrapport
samt förslag på
insats.

Beslut att godkänna
rapport.

Alla barn o
Malmö sta
tillgång till
förskola/fri
skola av hö

2.3.4.2.4 Utvärdera
familjecentralerna.
Tillsätt en utvärdering
av familjecentralers
förmåga att bättre
kunna

Utred möjligheter
för etablering av fler
familjecentraler

Framtagande av
utredningsrapport.

Beslut att godkänna
rapport.

Etablering av
familjecentral

Samverkansavtal.

Hälsa och
sjukvård

Avslag på medel för
genomförande av
utredningens förslag.

En ny familjecentral
2019 i Lindängen.

Alla barn i M
en likvärdig
sjukvård, sa
hälsofrämj
förebyggan
tills de slut

främja barns hälsa och
förebygga ohälsa och
mot bakgrund
av denna överväga
etablering av fler
familjecentraler. Detta
kan
eventuellt ingå i
uppdraget för en
eventuell barnenhet
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Malmö stad (2017) Malmö stad (2016) Malmö stad (2015). STK-2015-528. GRF-2015-3026.

Malmö stad (2017) Malmö stad (2016) Malmö stad (2015). Ytterligare information har kommit
genom fokusgrupp och intervju med Malmö stads medarbetare samt genom websökning och
genomgång av relevanta träffar. Se ex, Malmö stad (2016) Utredning om etablering av fler
familjecentraler i Malmö stad samt en översyn av samtliga öppna förskolor. Förskoleförvaltningen
samt inlägg på Malmö stads officiella facebooksida 22 januari 2019.
36

10269150 • Utvärdering Malmökommissionen | 121

Utbildning

37 37

2.1.7.2. Se över
konsekvenserna av de
nyplanerade skolornas
lokalisering samt
överväg en ny struktur
för grundskolornas
organisering i Malmö.

Utred hur negativa
segregerande
effekter i skolan kan
brytas och ge förslag
på hur vi kan få
socioekonomiskt
blandade klasser

Framtagande av
utredningsrapport

Utbyggnadsstrategi
Beslut att godkänna
utredningsrapport

Elevsamma
Malmös sk
integrerad
på socioek
etniska, kö
prestations
kategorier.

Malmö stad (2017) Malmö stad (2016) Malmö stad (2015). STK-2015-266. GRF-2015-163.
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