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Malmös utveckling på vägen mot en
hållbar stad – utfallsanalys

I denna bilaga förs resonemang om Malmös utveckling
i riktning mot en hållbar stad. Utfallsanalysen görs
utifrån nio av de Globala målen för hållbar utveckling.1 Urval av mål har gjorts av FN utifrån ett fokus
på städers återhämtning efter coronapandemin och hur
hållbarhet i dess tre dimensioner – social, ekonomisk
och ekologisk – kan utvecklas framöver. De mål som
berörs är:
Mål 1 Ingen fattigdom

Mål 2 Ingen hunger

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 12 Hållbar konsumtion och
produktion
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Mål 16 Fredliga och inkluderande
samhällen
Mål 17 Genomförande och globalt
partnerskap
Detta urval medför att utfallsanalysen inte är heltäckande. Till exempel följs inte utvecklingen upp i
relation till mål 11 (Hållbara städer och samhällen)
där hemlöshet och trångboddhet ingår, som är en

utmaning i Malmö. I detta mål ingår även viktiga
klimat- och miljömässiga aspekter, exempelvis utsläpp
av kväveoxid och utsläpp av andra luftburna partiklar
som medför ökad risk för ohälsa vid höga halter. De
slutsatser som dras i utfallsanalysen bör således värderas
mot bakgrund av att samtliga mål inte ingår i denna
VLR.
Till grund för denna redovisning ligger data som
analyserats inom ramen för Malmö stads system för
hållbarhetsrapportering (se sidan 28 i VLR). Analysen
inkluderar även data från uppföljningen av Malmö
stads arbete med de lokala miljö- och klimatmålen för
perioden 2009–2020 Miljöredovisning 2020. Slutlig
uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009–
2020 (i skrivande stund ej antagen). Analysen tar ett
bredare grepp än att enbart redovisa utfallet för de
indikatorer som är framtagna av den nationella aktören
RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) för
uppföljning av Agenda 2030. Till denna analys tillförs
även data som bedöms vara av intresse för att förstå
och förklara Malmös utmaningar och styrkor i arbetet
med att förverkliga de Globala målen. Utvecklingen i
relation till de kommunfullmäktigemål som antagits
i och med Malmö stads budget 2020 - Tillsammans för
ett öppet och tryggare Malmö ingår också i utfallsanalysen. Analysen av kommunfullmäktigemålen utgår
från uppföljningen såsom den redovisas i Malmö
stads Årsredovisning 2020 (Stadskontoret, Malmö stad
2020–2).
I Malmö stad har det gjorts två uppföljningar
sedan de Globala målen integrerades i budgeten,
Hållbarhetsrapport 2019 och Hållbarhetsrapport 2020
(se sidan 53ff i VLR och bilaga 2). I skrivande stund
har den senaste rapporten ännu inte blivit politiskt
beslutad. Utfallsanalysen inkluderar en mycket kort
sammanfattning av vad uppföljningen visade 2019
och lägger därefter tyngdpunkten på de analyser som
presenteras i Hållbarhetsrapport 2020 samt de analyser
som tagits fram inom ramen för denna VLR.

1 För vidare läsning se https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021.
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Utgångspunkter för jämförelser

När så är möjligt redovisas utfallsanalysen utifrån
nationellt framtagna indikatorer för uppföljning av
Agenda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen.2 Dessa
indikatorer kompletteras i vissa fall med annan relevant
data som tagits fram och analyserats inom ramen för
bland annat Malmö stads system för hållbarhetsrapportering3 samt Miljöredovisning 2020.
Analysen gör genomgående jämförelser av Malmös
utveckling i relation till Sverige som helhet, Skåne
samt Stockholm och Göteborg som är rikets andra
storstäder.4 På vissa ställen i kapitlet redovisas även
analyser på områdesnivå, det vill säga data nedbruten
på de 14 geografiska områden som utgör Malmö.5
Utfallsanalysen bygger uteslutande på kvantitativ
analys och ger en deskriptiv bild av läget och utvecklingen inom de mål som analyseras. Det är viktigt
att poängtera att de analyser som görs enbart visar
statistiska samband och inte orsakssamband. För att
klarlägga orsak och verkan krävs betydligt mer avancerade metoder än vad som är möjligt i inom ramen för
detta uppdrag.

Figur 1. Karta över de 14 områdena med namn som
används inom arbetet med CTC samt Hållbarhetsrapport
2020.

2 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal för kommuner och regioner som vägledning för analys och uppföljning
av Agenda 2030 och de 17 Globala hållbarhetsmålen. Statistiken är samlad i den öppna databasen Kolada (se https://www.kolada.se/verktyg/
jamforaren/?_p=jamforelse&focus).
3 En stor del av statistiken i Hållbarhetsrapport 2020 har hämtats från nationella, regionala och lokala databaser. Många av de analyser som presenteras i rapporten bygger också på data från olika enkätundersökningar. Med sådan data följer alltid en osäkerhet om de som svarar på enkäten är
representativa för sitt område eller befolkningsgrupp, i kombination med hur många i området eller gruppen som har besvarat undersökningen.
Det kan därför vara bra att tolka dessa resultat med viss försiktighet, speciellt för mindre geografiska områden och/eller befolkningsgrupper.
4 Dessa jämförelser syftar till att tydliggöra likheter och skillnader mellan befolkningen och dess förutsättningar i Malmö och andra delar av landet.
Stockholm och Göteborg har i egenskap av storstäder, universitetsstäder och regionala tillväxtmotorer många likheter med Malmö. Göteborg liknar
också Malmö i termer av demografisk och socioekonomisk struktur. Övriga Skåne tillhör samma arbetsmarknadsregion som Malmö och har ett stort
befolkningsutbyte med Malmö genom in- och utflyttning.
5 Denna geografiska indelning syftar bland annat till att möjliggöra ett samlat och systematiskt grepp runt utmaningen att förbättra levnadsförhållanden för alla Malmöbor samtidigt som hänsyn kan tas till lokala förutsättningar som utmärker olika delar av staden.
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Mål 1. Ingen fattigdom

Agendans första mål, ingen fattigdom, syftar till att
bekämpa fattigdom överallt. Fattigdom kan i detta
sammanhang beskrivas som avsaknad av resurser som
medför att en person inte har den levnadsnivå som
anses vara allmänt accepterad i samhället, men det
handlar även om brist på makt, inflytande socialt
skydd och säkerhet. För Sveriges, och Malmös del,
handlar utmaningarna inom målområdet främst om
en ökande inkomstrelaterad ojämlikhet och att många
människor lever i relativ fattigdom. Staten har i detta
sammanhang ett stort ansvar, bland annat för sjuk-,
arbetslöshets- och pensionssystem liksom skattepolitiska verktyg som kan ha en utjämnande effekt för
de mest utsatta grupperna. Kommunens ansvar och
åtagande handlar bland annat om att identifiera vilka
människor, och särskilt barn, som lever i fattigdom och
sätta in kompensatoriska åtgärder (både på individoch gruppnivå), men även det kommunala ansvaret för
ekonomiskt bistånd gör kommunen till en viktig aktör
i arbetet för fattigdomsbekämpning.
För målet finns två indikatorer:
• Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll
• Vuxna bidragstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd

Många Malmöbor har låg
ekonomisk standard
I Hållbarhetsrapport 2019 konstaterades att den ekonomiska utsattheten6 minskat något (cirka 0,2 procentenheter) under åren 2016 och 2017 och att denna
minskning gällde både barn och vuxna i Malmö. Även
om den ekonomiska utsattheten minskat något för
barn och vuxna i arbetsför ålder så konstaterades att
den ekonomiska utsattheten fortsatt var hög i Malmö
jämfört med Stockholm och Göteborg.

I den senast genomförda uppföljningen från 2020
bekräftades bilden av ett Malmö där många invånare
fortsatt har låga inkomster. Malmö har alltjämt en
större andel hushåll med låg ekonomisk standard
(Stadskontoret, Malmö stad 2021-1, sidan 68) jämfört med Stockholm och Göteborg. I Malmö hade
ungefär vart fjärde hushåll låg ekonomisk standard,
vilket är markant högre än i de övriga storstäderna.
I Hållbarhetsrapport 2020 analyserades utvecklingen
över en längre tid, 2011–2018, och analysen visade då
på att det i Malmö inte går att se samma sakta sjunkande trend som i Stockholm och Göteborg. Istället
har andelen av befolkningen med låg ekonomisk
standard legat stabilt runt 26 procent under perioden
2011–2018.7

Högre andel Malmöbor har ekonomiskt
bistånd än de andra storstäderna
Ekonomiskt bistånd, som är ett annat mått som kan
användas för att mäta utbredningen av fattigdom,
är ett behovsprövat stöd som kan sökas om man
har problem att försörja sig själv och sin familj. År
2018 erhöll 8,9 procent av Malmöborna ekonomiskt
bistånd någon gång under året (Kolada N31816). I
Hållbarhetsrapport 2019 visade analyserna att det bland
äldre Malmöbor som uppbar ekonomiskt bistånd inte
gick att se samma minskning som för barn och vuxna
i arbetsför ålder. Mot bakgrund av att befolkningsprognoser indikerar att andelen äldre i befolkningen
förväntas öka under den kommande tioårs-perioden
så är en sådan utveckling problematisk. Uppföljningen
visade även att det i Malmö var en högre andel kvinnor än män som erhöll ekonomiskt bistånd, vilket bör
uppmärksammas både ur ett jämställdhets- och ett
barnperspektiv.

6 I Hållbarhetsrapport användes två olika mått för att mäta ekonomisk utsatthet. Låg inkomststandard, som är ett absolut mått, används i Sverige för
att klassa hushåll med låga inkomster. Ett hushåll anses ha låg inkomststandard om dess inkomster inte räcker för att betala för nödvändiga levnadsomkostnader som boende, hemförsäkring, barnomsorg och lokala resor. Låg ekonomisk standard kallas i Sverige det internationellt vedertagna
relativa inkomstmått som indikerar hushåll med en disponibel inkomst som understiger 60 procent av landets medianinkomst (SCB u.å).
7 Låg ekonomisk standard som mått på fattigdom har nackdelen att den arbetspendling som äger rum mellan Sverige och Danmark faller bort, vilket
gör att måttet överskattas. Samtidigt visar uppskattningar att det enbart är 3,5 procent av Malmöborna som bor i Malmö men arbetar i Danmark så
påverkan från denna grupp är troligen marginell
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I den efterföljande hållbarhetsuppföljningen från 2020
konstateras att 8,5 procent av alla Malmöbor fick
ekonomiskt bistånd någon gång under året, vilket var
en nästan dubbelt så hög andel som i Göteborg och
3,5 gånger så hög andel som i Stockholm8 (Kolada
N31807). Bland vuxna Malmöbor var det 3,6 procent som fick ekonomiskt bistånd i minst tio månader 2019, vilket enligt svensk definition räknas som
långvarigt ekonomiskt bistånd (Kolada N31816). Detta
är dubbelt så högt som i Göteborg och fyra gånger så
högt som i Stockholm.
Analyseras andelen av befolkningen som fått ekonomiskt bistånd uppdelat efter ålder och kön tydliggörs
att för kvinnor är det som vanligast att få ekonomiskt bistånd i åldersspannet 40–49 år. För män
är skillnaderna mellan olika åldersgrupper mindre,
åtminstone i spannet 20–64 år. Efter att man uppnår
pensionsåldern blir det mycket ovanligt att få ekonomiskt bistånd.9 I åldrarna 40–64 är det fler som har
långvarigt ekonomiskt bistånd än som har kortvarigt.
Analyserna visar även markanta skillnader mellan
de Malmöbor som är födda i Sverige och de som är
födda utanför EU2810 när det kommer till ekonomiskt
bistånd (se Figur 2).

Statistik från arbetsmarknads- och socialnämnden
(Arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad
2020) visade på en ökning av antalet Malmöbor i
behov av stöd och hjälp för att klara sin försörjning
under pandemiåret 2020. Under 2020 minskade även
antalet hushåll som blev självförsörjande, liksom antalet personer som avslutade olika arbetsmarknadsinsatser för att de antingen fått arbete eller börjat studera,
med cirka fem procent. Sannolikt är denna utveckling en konsekvens av att coronapandemin påverkat
Malmöbornas möjligheter att få ett arbete och att de
mest utsatta på arbetsmarknaden påverkats allra mest.
20%
15%
10%

10–12 månader

5%

–9 månader
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Figur 2. Andel av Malmös befolkning 20 år eller äldre som
fått ekonomiskt bistånd 2018 per födelseregion och kön samt
uppdelat efter hur länge man har fått ekonomiskt bistånd (%).
Källa: SCB-Skånedatabasen.

8 Det är värt att notera att Stockholm stads geografiska avgränsning (kommungränser) medför att flera områden som kan betecknas som socioekonomiskt utsatta inte alltid finns med i den statistik som används för Stockholm som jämförelsegrund. I Malmö ingår de socioekonomiskt utsatta
områdena i stadens geografiska avgränsning. Det medför att siffrorna för Malmö stad blir högre vid en jämförelse med Stockholm.
9 Det är dock viktigt att beakta att man som pensionär i Sverige får tillgång till andra typer av ersättningar som bostadstillägg och garantipension
vilket i mångt och mycket kan ersätta ekonomiskt bistånd.
10 Förkortningen avser de 28 medlemsländer som fram till och med 31 januari 2020 ingick i Europeiska unionen (EU). Sedan Storbritannien lämnade
unionen består den numera av 27 medlemsländer. För närmare beskrivning av vilka länder som ingick i EU28 se https://europa.eu/european-union/
about-eu/countries_sv.
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Mål 2. Ingen hunger

Mål 2 (Ingen hunger), handlar om att avskaffa hunger,
uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, hälsosammare
matvanor och främja ett hållbart jordbruk. Ur svenskt
perspektiv handlar utmaningen inom detta mål mer
om felnäring och att bryta ohälsosamma matvanor
samt främja fysisk aktivitet.11 Kommunen har rådighet att påverka utvecklingen mot måluppfyllelse bland
annat genom ansvaret för utbildning, vård och omsorg
och där måltider ingår som en del av den service som
erbjuds invånarna (i Sverige är kostnadsfri skollunch
reglerad i lag).
För målet finns två indikatorer:
• Invånare med fetma
• Ekologiskt odlad åkermark12

Flertalet Malmöbor är normalviktiga, men
fetman ökar över tid bland lågutbildade
och utlandsfödda
I Hållbarhetsrapport 2019 konstaterades att Malmös
befolkning hade en lägre andel personer med övervikt
eller fetma än riket i genomsnitt och att denna andel
har varit relativt konstant över en treårsperiod. Samma
bild gällde för barn och unga.
Vid uppföljningen 2020 fanns tillgång till ny data från
elevhälsans hälsoundersökningar som bekräftade att
andelen normalviktiga barn fortsatt verkar ligga relativt
stabilt över tid på runt 80 procent, men att andelen
normalviktiga minskar med barnets ålder. Läsåret
2019/2020 var 83 procent i förskoleklass normalviktiga, 76 procent i årskurs 4 och 74 procent i årskurs
7–8 (medicinska elevhälsan 2016–2020).

När det gäller övervikt och fetma13 bland barn och
unga visade analyserna att det inte fanns någon större
skillnad mellan pojkar och flickor. Däremot syntes
tydliga skillnader beroende på föräldrars ursprung och
om de förvärvsarbetade eller ej, vilket är relevant ur ett
jämlikhetsperspektiv.
De senaste fyra åren har andelen barn med övervikt
eller fetma i årskurs 7–8 i snitt legat på 19 procent i
gruppen med två föräldrar födda i Sverige. Detta kan
jämföras med 31 procent i gruppen barn med två föräldrar födda utomlands. Bland de som har konstaterad
övervikt eller fetma ses ett liknande mönster; för barn
med två förvärvsarbetande föräldrar (22 procent) jämfört med barn utan någon förvärvsarbetande förälder
(31 procent) (medicinska elevhälsan 2016–2020).
När det gäller vuxna Malmöbor visar analysen att lite
drygt var tredje vuxen är överviktig, vilket är i nivå
med Skåne och riket. Andelen är betydligt högre bland
män än bland kvinnor. I åldersgruppen 18–64 år var
drygt 30 procent av kvinnorna överviktiga jämfört
med 40 procent av männen. Motsvarande andelar i
åldersgruppen 65–84 år var 35 procent för kvinnor
och 47 procent för män. Sedan år 2000 har andelen
överviktiga i Malmö legat tämligen stabilt (Region
Skåne 2000–2019).
Till skillnad från övervikt har andelen Malmöbor med
fetma ökat över tid. Av Malmöborna är det 15 procent
som lider av fetma, vilket är ungefär samma nivå som
Skåne (17 procent) och riket (16 procent). Men andelen har ökat relativt mycket sedan år 2000 då andelen
Malmöbor med fetma låg på nio procent (Region
Skåne 2000–2019).
Analyserna har inte kunnat påvisa någon större skillnad mellan kvinnor och män vad gäller fetma, däremot

11 Det betyder inte att hunger och/eller undernäring inte förekommer i Sverige och Malmö. Undernäring bland äldre är en riskindikator som i sin
tur har en koppling till flera bakomliggande orsaker som sjukdom, matmiljö eller ensamhet. Vidare finns skolor i Malmö som, i samverkan med
civilsamhällesföreningar, serverar frukost på skolan som ett sätt att möta behoven hos barn som annars riskerar att gå hungriga fram till skollunchen
serveras.
12 För Sveriges del finns inga nationella indikatorer framtagna av RKA. Delmålet följdes inte heller upp i Hållbarhetsrapport 2019.
13 Region Skånes folkhälsoenkät 2019 utgår från Body Mass Index (BMI). BMI anger relationen mellan en persons vikt och längd och beräknas genom
att dela kroppsvikten i kilogram med kroppslängden i meter i kvadrat. BMI mellan 25–29,9 indikerar övervikt och ett BMI på 30 eller högre indikerar
fetma.

MALMÖ STAD

• VOLUNTARY LOCAL REVIEW

•

BILAGA 1 | MÅL 2

8

tycks utbildningsnivån ha betydelse. Med högre utbildning minskar andelen med fetma i befolkningsgruppen. Lägst andel med fetma återfanns i gruppen med
eftergymnasial utbildning. Likaså kan konstateras att
andelen som lider av fetma skiljer sig åt beroende på
födelseregion, även om skillnaderna inte är markanta.
Bland Malmöbor födda i Europa (utom Norden)
och utanför Europa var nästan var femte drabbad av
fetma, vilket kan jämföras med var sjunde svenskfödd
Malmöbo.

Låg andel ekologisk produktion, men hög
andel ekologiska inköp i Malmö
Arealen ekologiskt odlad jordbruksmark ökade under
år 2019, totalt var 417 hektar åkermark ekologiskt
omställd inom Malmö kommuns gränser medan 11
hektar var under omställning. (Malmö stad u.å-2).
Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark har ökat

sedan 2009 och uppgick år 2019 till 9 procent. Den
ökande andelen ekologiskt odlad mark kan dock
främst förklaras med att den totala åkerarealen i
Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2019 ökade
den faktiska arealen ekologiskt odlad åkermark med 90
hektar medan den totala arealen åkermark minskade
med nästan 440 hektar (Malmö stad u.å-2).
En viktig aspekt av arbetet för att uppnå ett hållbart
jordbruk är efterfrågan på hållbart producerad mat.
Malmö stad har sedan 2010 Policy för hållbar utveckling och mat som som en vägledning för den offentliga
maten för den offentliga maten, (se sidan 19 i VLR).
Andelen ekologiska livsmedel inom Malmö stads
verksamhet ligger på 70 procent vilket är mycket högt
jämfört med Sveriges övriga kommuner. Detta innebär
att Malmö i förhållandevis hög grad bidrar till en ökad
hållbarhet inom jordbruket genom sin efterfrågan på
ekologiska livsmedel.14

14 Det pågår för närvarande en utvärdering som spänner över tio år med Policy för Hållbar utveckling och mat. I skrivande stund är utvärderingen inte
klar.
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Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 3 (God hälsa och välbefinnande), syftar till att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa för alla. Ur ett globalt perspektiv kan
konstateras att folkhälsan i Sverige generellt är god. I
Sverige är mödra- och spädbarnsdödligheten låg och
antalet skadade och döda i trafikolyckor liksom antalet
döda i vissa icke-smittsamma sjukdomar har minskat
stadigt över tid (SCB 2019, sidan 31). I flera andra
avseenden utvecklas hälsan också positivt; medellivslängden ökar, fler skattar sin allmänna hälsa som god
och förtida död (dödsfall i åldrarna 15–64 år) minskar.
Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika grupper i
samhället. För att ytterligare förbättra folkhälsan behöver hälsan bli bättre i gruppen för de med sämst hälsa,
de som annars riskerar att lämnaa utanför. Ojämlikhet
i hälsa uppstår då olika grupper systematiskt har olika
livsvillkor och levnadsvanor. Skillnaderna i hälsa kan
till slut bli så stora att de resulterar i skillnader i medellivslängd mellan olika grupper (Folkhälsomyndigheten
2020), vilket är ett mönster som går igen i Malmö.
För målet finns fem indikatorer:
• Medellivslängd för kvinnor/män
• Invånare med bra självskattad hälsa
• Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar
• Fallskador bland personer över 65 år15
• Antibiotikaförsäljning recept/1 000 inv16

Medellivslängden ökar i snabbare takt för
män jämfört med kvinnor och skiljer sig åt
mellan olika grupper av Malmöbor
En indikator för att mäta utfallet i relation till mål 3
är medellivslängden. I den senaste hållbarhetsuppföljningen från 2020 visade analysen att medellivslängden
för Malmöbor har ökat från 82,7 år för kvinnor och
77,9 år för män år 2010, till 83,9 år för kvinnor och
80,0 år för män 2019.17 Det innebär alltså att medellivslängden är högre för kvinnor men att den samtidigt
ökar i snabbare takt för män. Medellivslängden för
kvinnor och män i Malmö ligger något under rikssnittet som 2019 var 84,2 år för kvinnor och 80,8 år för
män (Kolada N00925; N00923).18 Ett mönster som
varit bestående över tid är att medellivslängden även
fortsatt skiljer sig åt beroende på utbildningsnivå, med
högst medellivslängd i gruppen med högst utbildning.
Skillnaden i återstående medellivslängd vid 30 års ålder
är ungefär nio år i Malmö mellan män med endast förgymnasial utbildning och kvinnor med eftergymnasial
utbildning (SCB-Skånedatabasen, egna beräkningar).

De flesta Malmöbor anser sig må bra, men
det varierar beroende på kön, ålder och
utbildningsnivå
Självskattad hälsa ger en övergripande bild av hur den
egna hälsan upplevs, såväl fysiskt som psykiskt. Studier
har påvisat samband mellan självskattning och människors framtida hälsa, vårdsökande och dödlighet
(Folkhälsomyndigheten 2018). Totalt skattade 70 procent av de vuxna Malmöborna sin hälsa som mycket

15 Indikatorn har inte följts upp i denna VLR.
16 Indikatorn har inte följts upp i denna VLR.
17 Kolada använder fyraårssnitt (T-4 till år T) för att beräkna medellivslängd på kommunnivå (Kolada N00925; N00923).
18 På uppdrag av Malmö stad har WSP under 2020 genomfört en utvärdering av Malmökommissionen. WSP menar att Malmöbornas hälsa har
förbättrats över tid, även om de har svårt att knyta den positiva utvecklingen direkt till Malmökommissionens arbete. WSP:s analyser av hälsan och
hälsans bestämningsfaktorer och dess utveckling över tid tyder på en sammantaget positiv utveckling för de flesta av de variabler som analyserats.
Förbättringen gäller både Malmö i sin helhet och i relation till Skåne och riket. Vidare sågs en minskad ojämlikhet inom Malmö 2011–2016, mellan
såväl kvinnor som män, in- och utrikesfödda och mellan olika stadsdelar. WSP pekar till exempel på den ökande medellivslängden för befolkningen
generellt i Malmö och inom samtliga utbildningsnivåer sedan 1990-talet. Ökningstakten är dock olika. WSP lyfter också att många av hälsans sociala
bestämningsfaktorer har förbättrats i Malmö. Till exempel har barnfattigdom minskat, andelen elever i Malmö som klarar kunskapskraven ökat samt
att andelen barn i förskolan har ökat mellan 2013 och 2018 (WSP 2020).
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bra eller bra 2019, vilket ligger i paritet med Skåne
och rikssnittet. En något lägre andel kvinnor än män
uppgav 2019 en bra självskattad hälsa. Andelen ökade
mellan 2004 och 2012, men vid den senaste undersökningen bröts den positiva trenden.
Det är ett faktum att ålder påverkar den självskattade
hälsan. Det är därför inte förvånande att lägst andel
med bra självskattad hälsa ses i den äldsta åldersgruppen. Det är även bland de äldsta Malmöborna som
skillnaderna mellan könen är som störst (se Figur 3).
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Figur 3. Andel Malmöbor med bra självskattad hälsa
per åldersgrupp och kön 2019 (%). Källa: Region Skåne
2000–2019.
I likhet med vad forskning många gånger fastställt så
har utbildningsnivån betydelse för hur man skattar
sin hälsa. Stadens hållbarhetsuppföljning från 2020
visar att bland Malmöbor med eftergymnasial utbildning var det 75 procent som skattade sin hälsa som
bra jämfört med 63 procent av de Malmöbor som har
förgymnasial utbildning.

Psykisk ohälsa, stress och
långtidssjukskrivning vanligare bland
kvinnor och yngre Malmöbor
Bland vuxna Malmöbor angav lite mer än var femte
ett nedsatt psykiskt välbefinnande19 2019, vilket är en
något högre andel än i Skåne som helhet (19 procent)
och riket (17 procent). En analys av utvecklingen över
tid visade att andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande ökade något från 2004 och framåt (Region
Skåne 2000–2019). Högst andel med nedsatt psykiskt
välbefinnande återfinns bland stadens yngre invånare (18–34 år), och lägst i ålderskategorin 65–69 år.
Analyserna visar även att andelen med nedsatt psykiskt
välbefinnande är högre bland kvinnor än bland män i
alla ålderskategorier.
Uppföljningarna från 2019 och 2020 har inte kunnat

påvisa någon större skillnad i nedsatt psykiskt välbefinnande kopplat till utbildningsnivå. Däremot finns en
viss skillnad beroende på födelseregion, där var femte
Malmöbo född i Sverige har nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med var fjärde Malmöbo med en
utomeuropeisk bakgrund.
När det gäller långtidssjukskrivna med psykiska
sjukdomar visar jämförelser över perioden 2005–2018
att Malmö ligger över snittet för riket, men något
under Stockholm och Göteborg. Fler kvinnor än män
är långtidssjukskrivna med en psykiatrisk diagnos
(Kolada N74811).

Stora skillnader mellan flickor och pojkar
när det kommer till psykiskt välmående
Utifrån dagens sätt att mäta psykiskt mående så visar
analysen på en markant skillnad mellan hur flickor
och pojkar i Malmö mår psykiskt, vilket är samma
mönster som kan ses nationellt. I Hållbarhetsraport
2019 visade analyserna, som byggde på data från
Region Skånes folkhälsorapport om barn och unga
från 2016, att bland barn och unga var andelen som
skattade sin hälsa som god högre bland pojkar jämfört
med flickor. Det gick även att konstatera att andelen
unga som uppgav en god hälsa sjönk mellan 2012 och
2016. Denna trend var oberoende av kön, födelseland
och ålder. Samma sjunkande trend kunde skönjas för
andelarna barn och unga som såg ljust på framtiden.
Där sågs även en minskning med högre ålder och färre
flickor än pojkar uppgav att de såg ljust på framtiden.
Flickor redovisade även högre förekomst av psykiska
besvär och skattade sin livskvalitet klart lägre än pojkar
(Region Skåne 2016).
I den senaste uppföljningen bekräftades denna bild.
I hälsoundersökningar genomförda inom elevhälsan
i Malmö uppger de allra flesta barn att de mestadels
mår bra och att de är nöjda med sig själva. Äldre
flickor mår dock generellt sämre än övriga (se Figur
4). Liknande skillnader, sett till ålder och kön, ses
både i Skåne och nationellt (Region Skåne 2016). Var
femte flicka i årskurs 7–8 kände sig ledsen varje dag
eller ofta läsåret 2019/2020 jämfört med knappt var
tionde pojke. Bland flickor i årskurs 7–8 ses även en
liten ökning över tid sedan läsåret 2016/2017, från

19 I Region Skånes folkhälsoenkät 2019 undersöktes nedsatt psykiskt välbefinnande med en förkortad version (GHQ-5) av det etablerade mätinstrumentet General Health Questionnaire (GHQ). GHQ5 består av fem frågor om hur man känt sig de senaste veckorna. Vid jakande svar på minst två
frågor bedöms personen ha nedsatt psykiskt välbefinnande.
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18 procent till 21 procent. Motsvarande ökning ses
inte bland pojkar eller för barn i årskurs 4 (medicinska
elevhälsan 2016–2020).20
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Figur 4. Andel som känt sig deprimerad eller ledsen för
det mesta under det senaste året, även om de mår OK
ibland per kön 2017 och 2019 (%). Källa: Stadskontoret, Malmö stad 2017, 2019.
År 2018 kom Region Skåne (2018–1) ut med ett komplement till Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne
2016 med fokus på ungas hälsa utifrån könsidentitet. I
undersökningen uppgav 1,7 procent olikhet mellan sitt
biologiska kön och sin könsidentitet och kategoriserades som transpersoner. Dessa barn skattade oftare sin
hälsa som dålig, uppgav i större utsträckning att de sov
för lite och kände sig inte nöjda med sig själva i samma

utsträckning som andra barn. I hälsoundersökningar
gjorda inom elevhälsan i Malmö stad framkommer ett
liknande mönster där elever med frågor kring sin könsidentitet generellt sett uppger sämre hälsa. Dessa barn
tillhör en särskilt utsatt grupp i samhället som, trots att
de skyddas av den svenska diskrimineringslagen, inte
alltid ges samma rättigheter som personer vars könsidentitet stämmer överens med det kön som tilldelats
vid födseln.
Av Region Skånes (2018–2) komplement till
Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016 om
hälsa bland barn och unga med funktionsnedsättning
framgår att elever med någon form av funktionsnedsättning oftare skattar sin hälsa som dålig jämfört med
andra elever. Denna grupp av unga uppger i högre
grad fysiska och psykiska besvär, vardagsstress, att de
trivs sämre med livet och att de oftare är mindre nöjda
med förhållandet till sin familj. Vidare saknar de oftare
en nära vän och upplever oftare ensamhet, jämfört
med elever utan funktionsnedsättning. Även här ses i
en skillnad mellan könen, där flickor har sämre hälsa
och högre grad av upplevd ensamhet (Myndigheten för
delaktighet 2020).

20 Det är viktigt att problematisera hur mätningar av psykisk ohälsa görs för att fånga både flickors/pojkars och kvinnors/mäns upplevelser. Pojkars och
mäns dåliga mående kan ta sig andra uttryck än det som vanligtvis mäter psykisk ohälsa. Normer som är knutna till kön kan exempelvis användas
för att förstå varför psykisk ohälsa bland pojkar och män kan ta sig uttryck i mer utåtagerande beteende, vilket kan inkludera våld i olika former
(Folkhälsomyndigheten 2019, sidan 11). I en nyligen publicerad litteraturöversikt har Jämställdhetsmyndigheten lyft hur normer kopplat till manlighet kan medföra negativa effekter på såväl den fysiska som psykiska hälsan och att vissa maskulinitetsnormer hänger samman med ett mer utåtagerande beteende, men även en minskad benägenhet att söka stöd för psykiska besvär (Jämställdhetsmyndigheten 2021, sidan 80 f ). Rapporten
påtalar även att det är begränsat med forskning i Sverige som belyser kopplingen mellan maskulinitetsnormer och hälsoutfall, merparten av den
forskning som finns utgår från Australien och USA (ibid, sidan 79).
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Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Agendans mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), syftar till att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
för alla. En arbetsmarknad med dessa karaktäristika
säkerställer enligt FN:s konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter en rättvis inkomst,
trygghet på arbetsplatsen och socialt skydd för familjer
(Sveriges internationella överenskommelser 1971:41).
Anständiga arbetsvillkor innebär att säkra tillgången
till utbildning och det svenska socialförsäkringssystemet liksom att motverka osäkra anställningar (SCB
2019, sidan 69). Sådana förhållanden främjar en hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt som de bidrar till ekonomisk och social trygghet, integration och personlig
utveckling för individen.
Malmö benämns ofta ”den regionala sysselsättningsmotorn”. I Malmö finns en fjärdedel av regionens
befolkning men nästan en tredjedel av jobben.21
Andelen av Skånes jobb som finns i Malmö har också
ökat över tid eftersom Malmös arbetsmarknad växer i
en snabbare takt än övriga Skånes: hälften av Skånes
jobbtillväxt sedan finanskrisen har skett i Malmö
(SCB-Statistikdatabasen). Den stora jobbtillväxten,
kombinerat med att en större andel av Malmös befolkning är i arbetsför ålder än i riket och övriga Skåne,
innebär enligt Arbetsförmedlingen (2018) att staden
har goda möjligheter att uppnå en välfungerande
arbetsmarknadssituation. Samtidigt har Malmös
arbetsmarknad stora utmaningar. Delar av befolkningen har svårt att få varaktiga anställningar eller alls
komma in på arbetsmarknaden. Malmö påverkas också
av att många av jobben som skapas i Malmö går till

personer som bor utanför kommunen.
För målet finns fyra indikatorer:
• Bruttoregionalprodukt22
• Förvärvsarbetande invånare 20–34 år
• Långtidsarbetslöshet 25–64 år
• Invånare 16–24 år som varken arbetar eller
studerar

Stor jobbtillväxt, men många
Malmöbor har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden
Hållbarhetsrapport 2019 konstaterade att andelen
arbetslösa i Malmö i oktober 2019 uppgick till 13,6
procent (av den registrerade arbetskraften 16–64
år). Jämfört med 2018 var detta en liten nedgång.
Samtidigt var det betydligt högre arbetslöshet i Malmö
än Stockholm och Göteborg med 5,7 respektive
6,9 procent år 2018. I Skåne och i riket var andelen 9,4 respektive 7,1 procent (Malmö stad u.å-3). I
Hållbarhetsrapport 2019 konstaterades att arbetslösheten i Malmö ”bitit sig fast ” på en för riket mycket hög
nivå. Detta trots ekonomiskt goda tider under stora
delar av 2010-talet.
I den senaste uppföljningen från 2020 bekräftades bilden. Figur 5 visar andelen förvärvsarbetande
20–64-åringar i Malmö, de övriga storstäderna, riket
och Skåne år 2000–2018.23 Av dessa är Malmö den
stad som har lägst andel förvärvsarbetande. År 2018
var sysselsättningen 68 procent bland både manliga

21 Eftersom många personer inte arbetar i sin bostadskommun analyseras arbetsmarknadsfrågor ofta på länsnivå. För att beskriva den lokala arbetsmarknad som Malmö tillhör utgår delar av kapitlets resonemang från den skånska arbetsmarknaden som helhet, snarare än arbetsmarknaden i
Malmö.
22 Indikatorn har inte följts upp i denna VLR.
23 Den övergripande arbetsmarknadssituationen har försämrats och präglas av en vikande konjunktur som började under hösten 2019 och har
förstärkts kraftigt av coronapandemin. Enligt en nationell panelundersökning från Företagarna (2020) i juni 2020 har många företag behövt minska
personalkostnader för att undvika uppsägningar under pandemin. Hur detta har påverkat sysselsättningen är oklart, då den tillgängliga sysselsättningsstatistiken endast sträcker sig till 2018.
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Malmö har hög arbetslöshet

och kvinnliga Malmöbor, vilket är 13 (kvinnor) respektive tio (män) procentenheter lägre än i riket.24
85%

60%

55%

55%

Skåne
Skåne inkl sundspendlare

Som icke-förvärvsarbetande räknas både arbetslösa
och personer som står utanför arbetskraften.26 För att
undersöka hur stor andel som står utan arbete trots att
de står till arbetsmarknadens förfogande redovisar rapporten även arbetslöshet.27
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Figur 5. Förvärvsarbetande invånare 20–64 år i Malmö,
Stockholm, Göteborg, riket och Skåne 2004–2018 (%).
Notera att de vertikala axlarna är brutna. Källa: SCBStatistikdatabasen; Ørestat.
Analysen visade på ett gap mellan olika områden i
staden. I de flesta av Malmös områden är sysselsättningen hög, medan ett fåtal områden har mycket låg
sysselsättning (se Figur 6). Allra lägst är sysselsättningen för kvinnor i de områden i staden som har den
lägsta sysselsättningen, medan skillnaderna mellan
könen är mindre i områden med högre sysselsättning.25

Figur 6. Andel förvärvsarbetande i Malmös områden
2018 (%). Mörkare färg indikerar större andel förvärvsarbetande. Källa: SCB-Skånedatabasen.

Figur 7. Arbetslöshet 16–64 år i Malmö, Stockholm,
Göteborg, riket och Skåne som andel av registerbaserad
arbetskraft mars 2006-mars 2020 (%). Källa: Kolada
N00988.
I mars 2020 var arbetslösheten i Malmö nästan dubbelt så hög som i riket (se Figur 7 ).28 Även i Skåne
som helhet var arbetslösheten högre än i riket, men
lägre än i Malmö.29 Jämfört med de övriga storstäderna
och riket har Malmös och, i mindre utsträckning,
Skånes, arbetslöshet stannat på en högre nivå efter
finanskrisen 2008.30 Både i Malmö och nationellt
har dessutom antalet arbetslösa med utsatt ställning
ökat efter finanskrisen. Gruppen inkluderar enligt
Arbetsförmedlingens definition utomeuropeiskt födda,
personer utan gymnasieutbildning, personer med
funktionsnedsättning och personer i åldern 55–64 år.

24 Siffrorna underskattar dock sysselsättningen i Malmö och övriga Skåne, då personer som bor i Sverige och arbetar i Danmark registreras som
icke förvärvsarbetande. Statistik över de Malmöbor som arbetspendlar till Danmark och Köpenhamnsregionen är i dagsläget bara tillgänglig för
åren 2004–2015. Därför kan en sysselsättningsgrad som inkluderar dem beräknas enbart för dessa år. Även dessa siffror visar dock att Malmös sysselsättning är låg jämfört med övriga landet.
25 I vilken utsträckning skillnaderna kan förklaras av den arbetspendling som sker mellan Malmö (Sverige) och Köpenhamnsregionen (Danmark) beror
på skillnader i sundspendling mellan olika områden har dock inte kunnat fastställas i analysen.
26 Exempel på personer som står utanför arbetskraften är heltidsstudenter, personer som saknar arbetsförmåga och personer som väljer att inte förvärvsarbeta, exempelvis hemmaföräldrar.
27 Eftersom arbetslöshetsstatistiken inte påverkas av den pendling som sker mellan Malmö och Köpenhamnsregionen är den jämförbar mellan
kommuner.
28 Som arbetslös räknas en person som någon gång under året varit inskriven som arbetslös i Arbetsförmedlingens register. Samtliga arbetslöshetssiffror redovisas som andelar av den registerbaserade arbetskraften.
29 Eftersom en stor del av Skånes befolkning är bosatta i Malmö påverkar Malmös siffror Skånesnittet i stor utsträckning. Arbetslösheten i Skåne förutom Malmö är därmed lägre än de siffror som redovisas här.
30 Även Skånes arbetslöshet har i större utsträckning än riket, Stockholm och Göteborg, men i mindre utsträckning än Malmö, stannat på högre nivåer
efter finanskrisen. Notera att Malmösnittet drar upp Skånesnittet.
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Samtidigt har antalet övriga arbetslösa varit relativt
konstant (Arbetsförmedlingen 2018).31 Andelen med
utsatt ställning i arbetskraften är lika stor i Malmö
som i riket. Därmed kan inte en större total andel
inom gruppen förklara Malmös högre arbetslöshet
(Arbetsförmedlingen 2020–1).32

Många Malmöbor är arbetslösa under
långa perioder
Att stå utan arbete under korta perioder mellan
anställningar är inte nödvändigtvis ett större
problem för individen eller samhällsekonomin och
beror till stor del på en tröghet på arbetsmarknaden.33 När arbetslösheten blir långvarig riskerar den
dock att försämra individens ekonomiska och sociala
förhållanden såväl som samhällsekonomin, vilket
därmed gör det svårare att klara flera av de Globala
målen.

Många av Malmös arbetslösa har varit arbetslösa under
lång tid. Nästan hälften av de arbetslösa 16–24-åringarna och mer än två tredjedelar av 25–64-åringarna
hade varit arbetslösa i minst sex månader i mars 2019.
I båda åldersgrupperna var andelen större än i Skåne,
riket och de övriga storstäderna (Kolada N00931;
N00932). Malmö har alltså både en högre total arbetslöshet och en större andel arbetslösa som är det under
lång tid.
Andelen långtidsarbetslösa skiljer sig åt mellan Malmös
områden (se Figur 8). Medan andelen är mycket liten i
stadens västra områden är den stor i de sydöstra
centrala delarna, som även har låg sysselsättning och
mindre andel invånare med eftergymnasial utbildning.

Arbetsmarknadens paradox – hög
arbetslöshet och brist på arbetskraft
Malmös sysselsättningstillväxt har under flera år varit
nästan lika stark som Stockholms och antalet jobb har

Figur 8. Andel arbetslösa i minst sex månader i Malmös
områden efter kön 2018 (%). Mörkare färger indikerar högre
arbetslöshet. Källa: SCB-Skånedatabasen.
ökat inom samtliga övergripande näringsgrenar utom
industri och jordbruk (Arbetsförmedlingen 2018).
Samtidigt är Malmö hem för nästan 40 procent av
Skånes arbetslösa. En förklaring kan vara att många
nyskapade jobb går till inpendlare från andra, närliggande kommuner.
Samtidigt som arbetslösheten är hög rapporterar
arbetsgivare stor brist på arbetskraft. Fyra av tio privata
och sex av tio offentliga arbetsgivare i Skåne upplevde
enligt Arbetsförmedlingen svårighet att rekrytera
innan pandemins utbrott. Rekryteringssvårigheter
är vanliga i samtliga övergripande näringsgrenar
(Arbetsförmedlingen 2018). Inom den offentliga
sektorn är kompetensbristen särskilt stor inom välfärdsyrken som kräver gymnasial yrkesutbildning
eller eftergymnasial utbildning, både nationellt och i
Skåne. Kompetensbristen förväntas även öka under de
kommande decennierna, speciellt inom äldreomsorgen
(Sveriges kommuner och regioner 2020). Inom den
privata sektorn uppger arbetsgivare på ett nationellt
plan att rekryteringssvårigheterna är störst inom yrken

31 Omorganisationen av den statliga Arbetsförmedlingen, som slutfördes under 2020, har inneburit att färre arbetslösa numera har tillgång till statliga
arbetsmarknadsinsatser och aktivitets- eller utvecklingsersättning. Reformen har även lett till försämrade förutsättningar för samverkan mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna och färre insatser för unga som inte är inskrivna i program. Samtidigt som ansvar för arbetsmarknaden har
förskjutits från stat till kommun försvårar det ekonomiska läget situationen för arbetslösa Malmöbor. Detta märks bland deltagare i kommunala
arbetsmarknadsinsatser, där antalet som gick vidare till arbete eller studier under januari till augusti 2020 var betydligt färre än under samma period
2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad 2020).
32 Kommunstyrelsen i Malmö stad har även fattat beslut om att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö (Stadskontoret,
Malmö stad 2021-2). Kommissionens arbete och slutsatser kommer ha hög relevans för stadens utmaningar på arbetsmarknadsområdet.
33 Detta kallas friktionsarbetslöshet. Upprepade korta arbetslöshetsperioder, exempelvis på grund av osäkra anställningsförhållanden och korta anställningsperioder, kan dock innebära stor stress och påverka individen negativt.
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med krav på gymnasial yrkesutbildning. Detta är delvis
ett resultat av att intresset för gymnasieskolans yrkesprogram har minskat, trots att de leder till stor chans
att få arbete. Arbetsgivare uppger även att utbildningssystemet inte i tillräcklig grad förbereder eleverna för
arbetsmarknadens krav (Svenskt Näringsliv 2020).
Kombinationen av stor efterfrågan på arbetskraft och
hög arbetslöshet kan bero på skillnader mellan den
kompetens som arbetsgivare efterfrågar och den kompetens som Malmöbor utan arbete har.34 Samtidigt
pekar Arbetsförmedlingen på att det finns outnyttjad
kompetens bland arbetslösa med utländsk yrkes- eller
högskoleutbildning, men att svårigheter att validera
utländsk utbildning försämrar möjligheterna för
dessa personer att matchas med relevanta arbetsgivare
(Arbetsförmedlingen 2018).
Den omvandling Malmö genomgått i skiftet från industri- till kunskapsstad har förändrat stadens och regionens näringslivsstruktur (Malmö stad u.å-3). Numera
finns få arbetstillfällen med låga utbildningskrav, men
många med krav på gymnasial eller högre utbildning.
Det innebär en ökad konkurrens om arbetstillfällen bland personer med låg utbildning. Näringslivets
strukturomvandling anges ofta som en förklaring till
Malmös höga arbetslöshet (Arbetsförmedlingen 2018).
Utvecklingen är dock inte specifik för Skåne och
Malmö, vilket innebär att det inte är den enda förklaringen till skillnader i arbetslöshet jämfört med andra
kommuner (Stadskontoret, Malmö stad 2020–3).
Samtidigt är det möjligt att den relativt stora grupp
lågutbildade män som finns i Malmö har en mer
utsatt position på arbetsmarknaden än andra grupper.
Gruppen är större än i de städer som Malmö jämförs
med och den fylls i högre grad på av ungdomar som
saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Personer i denna grupp riskerar en djup och
varaktig utsatthet om utvecklingen fortgår. Samtidigt
är det möjligt att den relativt stora grupp lågutbildade
män som finns i Malmö har en mer utsatt position på
arbetsmarknaden än andra grupper.

Hög arbetslöshet bland lågutbildade och
utrikesfödda
Skillnaderna i arbetslöshet är stora, både mellan
befolkningsgrupper och mellan kommuner.
Arbetslösheten är generellt högre bland personer med
lägre utbildning. Utrikesfödda är också arbetslösa i
större utsträckning än svenskfödda, oavsett utbildningsnivå. Allra högst arbetslöshet finns bland män
som är födda utanför EU/EFTA35 och saknar gymnasieutbildning. Mer än varannan Malmöbo som tillhör
gruppen saknar arbete (SCB-Statistikdatabasen).
Under hela perioden 2006–2020 var arbetslösheten i Malmö högre än i riket, Skåne och de övriga
storstäderna, bland samtliga utbildningsnivåer och
från samtliga födelseregioner. Malmös arbetslöshetsnivåer sticker speciellt ut jämfört med Stockholm
och Göteborg i kategorin svenskfödda utan gymnasieutbildning. Skillnaderna i arbetslöshet befolkningsgrupper emellan har ökat över tid, men är inte
generellt större i Malmö än i Stockholm och Göteborg
(SCB-Statistikdatabasen).
Personer födda utanför EU/EFTA tycks generellt ha
sämre avkastning på utbildning än andra, i synnerhet
svenskfödda.36 I samtliga svenska storstäder är både
den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten högre bland personer som är födda utanför EU/
EFTA och har eftergymnasial utbildning än bland
svenskfödda personer utan gymnasieutbildning. Från
statistiken går det inte att dra några slutsatser kring
huruvida detta enbart gäller för personer med utländsk
utbildning eller även för personer som haren svensk
utbildning (SCB-Statistikdatabasen). Det bör dock
betonas att utländsk högre utbildning registreras först
när den valideras av Högskoleverket, vilket innebär
att samtliga personer i gruppen har utbildning som
bedöms motsvara svensk standard. Samtidigt är det
möjligt att arbetsgivare känner större osäkerhet kring
specifika kompetenser hos personer med utländsk
utbildning. Även bristande svenskkunskaper och
kontaktnät kan försämra möjligheterna att få jobb.
Flera studier visar också att diskriminering av personer
med utländsk bakgrund förekommer (se bland annat

34 Denna typ av arbetslöshet, som beror på diskrepans mellan arbetskraftens och arbetstillfällenas egenskaper brukar benämnas strukturell
arbetslöshet.
35 Förkortningen står för European Free Trade Organization som är en mellanstatlig frihandelsorganisation som bildades 1960. Idag är fyra länder
medlemmar i EFTA; Schweiz, Island, Norge samt Liechtenstein (se https://www.efta.int/about-efta.
36 I en studie om afrosvenskars situation på arbetsmarknaden kunde forskarna bland annat konstatera att afrosvenskar uppvisar lägst utbildningsavkastning av alla grupper i Sverige. Personer födda i Afrika är kraftigt överrepresenterade bland låginkomsttagare. Högskoleutbildade afrosvenskar
löper därutöver en högre att hamna i arbetslöshet eller att inneha ett yrke som de är överkvalificerade för (Hübinette, Kawesa och Bashir 2014, sidan 5).
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Vernby och Dancygier 2018; Aldén och Hammarstedt
2015; Hübinette, Kawesa och Beshir 2014; Carlsson
och Rooth 2007).
Som diskuterats ovan är skillnaden i arbetslöshet
mellan inrikes och utrikes födda inte större i Malmö
än i Stockholm och Göteborg, trots att arbetslösheten
totalt sett är högre i Malmö för båda dessa grupper.
Därmed framstår inte de svårigheter för utrikesfödda
som nämns ovan som ett relativt sett större problem
i Malmö. Samtidigt kan liknande nivåer av ojämlikhet innebära en större samlad utmaning för Malmö
eftersom stadens befolkning till större del består av
utrikesfödda personer.
Samtidigt som skillnader i arbetslöshet kopplade till
utbildningsbakgrund och födelseregion har ökat sett
över en längre tidsperiod (Arbetsförmedlingen 2018),
har ökningen i arbetslöshet under pandemiåret 2020
inte på ett entydigt sätt slagit hårdare mot redan
utsatta grupper. Både bland personer med och utan
gymnasieutbildning ökade arbetslösheten med tre
till fyra procentenheter mellan november 2019 och
november 2020 (se Figur 9). Relativt sett påverkades
dock grupperna olika. För gruppen med gymnasial
utbildning ökade arbetslösheten med drygt en femtedel, medan ökningen var mindre än en tiondel för
gruppen utan gymnasieutbildning. Bland personer
med eftergymnasial utbildning ökade arbetslösheten
med en procentenhet, eller strax under en femtedel.
Figur 9. Arbetslöshet i Malmö per kön och utbildningsnivå nov

2017-nov 2020 (%). Källa: Arbetsförmedlingen-månadsstatistik.
Ökningen inom grupper från samtliga födelseregioner
har legat runt två procentenheter. Det innebär dock
en ökning på runt 30 procent för svenskfödda men
en ökning på under fyra procent för personer födda
utanför EU/EFTA (se Figur 10).

Figur 10. Arbetslöshet i Malmö per kön och födelseregion
nov 2017-nov 2020 (%). Källa: Arbetsförmedlingenmånadsstatistik.

Något högre arbetslöshet än snittet bland
personer med funktionsnedsättning
Den exakta arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning kan inte beräknas eftersom deras
andel av arbetskraften inte finns registrerad.37 Varje år
genomför SCB en intervjuundersökning för att kartlägga gruppens situation på arbetsmarknaden. Utifrån
undersökningen beräknar SCB att arbetslösheten
nationellt år 2019 var åtta procent bland personer med
funktionsnedsättning totalt och tio procent bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga. I totalbefolkningen var arbetslösheten
sex procent (SCB 2020–1).
Det finns troligen flera bakomliggande orsaker till
gruppens svagare ställning på arbetsmarknaden.
Bristande tillgänglighet gör det svårt för vissa personer
med funktionsnedsättning att arbeta.38 Gruppen är
även i genomsnitt äldre och har lägre utbildning än
totalbefolkningen. Ytterligare en möjlig orsak är negativ särbehandling. Bland personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga uppger drygt
40 procent ha utsatts för diskriminering eller kränkning de senaste fem åren. Motsvarande andel bland
personer med funktionsnedsättning men utan nedsatt
arbetsförmåga var nio procent (SCB 2020–2).
På lokal nivå finns inget beräknat arbetslöshetstal
för personer med funktionsnedsättning. Antalet
arbetslösa med funktionsnedsättning i Malmö har
enligt Arbetsförmedlingen varierat mellan 3 100 och
3 600 under de senaste fyra åren och var i november
2020 totalt 3 250 personer. Medan det totala antalet

37 Den totala andelen av Sveriges befolkning i åldern 16–64 år som har en funktionsnedsättning är omkring 13 procent bland både kvinnor och män.
Av dessa bedömer 73 procent av kvinnorna och 63 procent av männen att deras funktionsnedsättning medför nedsatt arbetsförmåga. De vanligaste typerna av funktionsnedsättning är nedsatt rörelseförmåga, vilket tre procent av befolkningen 16–64 år har, följt av astma eller allergi, psykisk
funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilka drabbar runt två procent av befolkningen 16–64 år (SCB 2020–2).
38 Nästan sju av tio personer med funktionsnedsättning bedömer att deras arbetsförmåga är nedsatt och att de behöver stöd och/eller anpassningar
för att utföra sitt arbete. Bland de som inte är sysselsatta uppger 58 procent med nedsatt arbetsförmåga att de skulle kunna arbeta om de fick
anpassningar eller stöd (SCB 2020–2).
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arbetslösa ökade med nästan en fjärdedel mellan
november 2019 och november 2020 ökade det bara
med fyra procent bland personer med funktionsnedsättning (Arbetsförmedlingen 2020–2). Det tyder på
att gruppen har klarat sig relativt väl på arbetsmarknaden under coronapandemin.

Arbetslösheten skiljer sig mellan
åldersgrupper
Både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten skiljer sig mellan åldersgrupper och mellan kvinnor
och män (se Figur 11). Medan den totala arbetslösheten bland 25–64-åringar är likartad bland män och
kvinnor, är den högre bland män i åldersgrupperna
18–24 år och 55–64 år.

Figur 11. Arbetslöshet och långtidsarbetslöshet i Malmö
per åldersgrupp nov 2017-nov 2020 (%). Notera att Arbetsförmedlingens definition av långtidsarbetslöshet skiljer
sig från den som används av SCB. Källa: Arbetsförmedlingen-månadsstatistik.
Arbetslösheten ökade mest bland unga under 2020. I
november var arbetslösheten 16procent bland kvinnor och 21 procent bland män i åldersgruppen 18–24
år (Arbetsförmedlingen 2020–1). Det är en ökning
med fyra procentenheter eller 25 procent39 jämfört
med året innan och en fortsatt hög nivå jämfört med
riket.40 Även inom gruppen unga finns skillnader. I
oktober 2020 var arbetslösheten bland utrikesfödda
18–24-åringar 33 procent bland kvinnor och 32 procent bland män. Det är betydligt mer än bland inrikes
födda (Arbetsförmedlingen-månadsstatistik).
Ungdomsarbetslöshet kan få stora konsekvenser på ett
individuellt plan, då den dels kan göra det svårt att
skaffa bostad och bli ekonomiskt självständig, dels kan
påverka självkänsla, tillit till samhället och livsstil. Även

för samhällsekonomin är ungdomsarbetslösheten särskilt problematisk, om den leder till att färre etablerar
sig på arbetsmarknaden. Samtidigt tyder Figur 11
på att arbetslösheten oftare är kortvarig bland unga än
bland äldre.
Åldersgruppen 55–64 år har enligt Arbetsförmedlingens
definition en utsatt ställning på arbetsmarknaden, då
det ofta är svårt för äldre arbetstagare att få ny anställning. Resultatet av detta kan ses i Figur 11 , som visar
att långtidsarbetslösheten är relativt hög inom åldersgruppen, åtminstone bland män. Att arbetslösheten
ofta är långvarig innebär att den vanligtvis är förknippad med stora ekonomiska och sociala konsekvenser
för individen.

Kvinnor och män jobbar olika
Som diskuterats ovan är både sysselsättningen (se figur
5 på sidan 14) och arbetslösheten (se figur 7 på sidan
14) lägre bland kvinnor än bland män. Skillnaden
tyder på att en större andel kvinnor står utanför
arbetskraften.41 Det är även en större andel kvinnor
än män som arbetar deltid. Medan den genomsnittliga
arbetsveckan var 38,4 timmar för Malmös sysselsatta
män år 2019, arbetade Malmös sysselsatta kvinnor i
genomsnitt 35,3 timmar (SCB-Statistikdatabasen).42
En större andel tidsbegränsade anställningar bland
kvinnor försämrar deras situation ytterligare.

Figur 12. Andel Malmöbor som anger att de arbetar
med obetalt hemarbete mer än tio respektive 20 timmar i
veckan per kön och åldersgrupp 2019 (%). Källa: Region
Skåne 2000–2019.
Att kvinnor förvärvsarbetar mindre än män innebär
inte att de totalt sett arbetar mindre. Mycket arbete
utförs obetalt i hemmet, vilket visas i Figur 12.
Kvinnor är överrepresenterade bland de Malmöbor

39 Ökningen var 31 procent bland kvinnor och 21 procent bland män i åldersgruppen.
40 Trots den höga nivån är det en minskning från toppen som nåddes i augusti 2020, när arbetslösheten för unga kvinnor och män i Malmö var 17,5
respektive 22,5 procent (Arbetsförmedlingen-månadsstatistik).
41 Skillnaden är i verkligheten troligen större än redovisat, eftersom fler män än kvinnor arbetspendlar till Danmark. Under perioden 2010–2015 var
cirka 60 procent av sundpendlarna män och cirka 40 procent var kvinnor (Ørestat).
42 Den genomsnittliga arbetstiden per kön är likartad i storstäderna, riket och Skåne.
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som lägger minst tio respektive 20 timmar i veckan
på hemarbete. Skillnaden mellan könen är som minst
i åldersgruppen 18–34 år. I åldersgruppen 35–44 år,
där många har små barn, är skillnaden betydligt större.
Även i grupper 65 år och äldre finns stora skillnader.
Förhållandet mellan könsnormer och ekonomiska incitament är dock komplext. Föreställningar om kvinnligt
och manligt kan leda till att män och kvinnor gör olika
yrkesval och olika grader av förvärvs- och hemarbete
(se bland annat Ichino et al 2019; Statens offentliga
utredningar, SOU 2004:43). Samtidigt innebär lägre
löner och mer (frivilligt eller ofrivilligt) deltidsarbete
inom kvinnodominerade yrken att heterosexuella par
vinner ekonomiskt på att kvinnan exempelvis tar ut
mer föräldraledighet och vård av barn. Detta förstärker i sin tur en del av ojämställdheten på den svenska
arbetsmarknaden.

Andelen unga som varken arbetar eller
studerar större i Malmö än riket
En indikator för mål 8 handlar om de unga vuxna som
varken arbetar eller studerar (UVAS). Gruppen är heterogen; för vissa är livssituationen tillfällig, medan den
för andra varar längre perioder. Individer som tillhör
UVAS-gruppen under längre perioder riskerar att gå
miste om kunskaper och erfarenheter som krävs för att
etablera sig på arbetsmarknaden. Gruppen har också
generellt sämre hälsoutfall, speciellt i form av psykisk
ohälsa, än unga personer som arbetar eller studerar.

Figur 13. Andel unga i Malmö och riket 16–24 år som
varken arbetar eller studerar 2009–2018 (%). Källa:
Kolada N02797.
Som framgår av Figur 13 är andelen unga som ingick
i UVAS-gruppen i Malmö runt fyra procentenheter
högre än i riket och de andra två storstäderna och
ungefär tre procentenheter över Skåne som helhet43.
Andelen UVAS är betydligt större bland utrikesfödda
än bland svenskfödda ungdomar, speciellt bland
flickor. Medan fler pojkar än flickor tillhör UVASgruppen bland svenskfödda ungdomar, är flickor något
överrepresenterade bland utrikesfödda (Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, u.å).
Av en nationell kartläggning som genomförts av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(2020) framgår att unga som hoppar av gymnasiet och
lever med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning, löper störst risk att aldrig etablera sig på
arbetsmarknaden. Myndigheten pekar också på att den
rådande lågkonjunkturen, kopplad till coronapandemin, har slagit hårt mot ungas möjligheter att etablera
sig på arbetsmarknaden.

43 En delförklaring till ökningen efter 2014 är att man från och med 2015 inte räknar bort de som arbetspendlar till Danmark och Norge (Kolada
N02797).
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Mål 10. Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt som
politiskt inflytande i samhället. Mål 10 belyser vikten
av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför,
vilket är ett ledord för genomförandet av agendan.
Målet syftar till att minska skillnader mellan olika
befolkningsgrupper inom länder, men även skillnader
mellan länder. Målet omfattar både ojämlika förutsättningar och ojämlika utfall. Hög grad av ojämlikhet
riskerar leda till bland annat konflikter, ohälsa och
negativ klimatpåverkan. Det kan konstateras att
(o)jämlikhet är ett mångfacetterat fenomen och
befintliga data ger begränsade möjligheter att kartlägga
och analysera Malmö stads situation, trots dess stora
betydelse för de Globala målens uppfyllelse (se sidan
57 i VLR).44
För målet finns tre indikatorer:
• Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till
andra
• Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga
(flyktingar) 20–64 år45
• Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- Brukaren
får bestämma om saker som är viktiga46

Mellanmänsklig tillit för
ett socialt hållbart samhälle
En indikator för att analysera och följa upp utvecklingen inom mål 10 handlar om hur tilliten till andra
människor ser ut. I samband med Malmökommissionen
(se sidan 16 i VLR) togs en underlagsrapport fram som
särskilt framhåller vikten av social inkludering som
förutsättning för hållbarhet. I rapporten används det
närliggande begreppet socialt kapital i betydelsen ”våra
sociala nätverk, vårt sociala stöd, våra möjligheter att
delta i samhällslivet och graden av social samhörighet

i vår närmiljö” (Emmelin och Eriksson 2012). För att
socialt kapital ska kunna mätas och följas upp översätts
begreppet till tillit eller socialt deltagande (Ostrom
2000; Putnam 2000). Den förenklade logiken är att
genom socialt deltagande uppkommer tillit, vilket i
sin tur skapar gemensamma normer och värderingar
som fungerar som ett smörjmedel i samhällsmaskineriet. Beslutsfattande och genomförande blir mindre
tungrott och kostsamt och mer effektivt. När til�liten är hög, stabil och jämnt fördelad finns därmed
bättre förutsättningar att tillhandahålla kollektiva
och skattefinansierade nyttigheter, som trygghet i det
offentliga rummet, bra utbildning och omsorg och
utbyggd samhällsservice. I ett samhälle som präglas
av låg tillit riskerar viljan att bidra till gemensamma
nyttigheter att minska (Statens offentliga utredningar,
SOU 2020:46; Emmelin och Eriksson 2012; Ostrom
2000; Putnam 2000). Forskning visar att denna tillit är
markant lägre inom grupper med en utsatt position i
samhället, vilket kan minska möjligheterna att effektivt
tillhandahålla samhällsservice till dem som mest behöver den (Holmberg och Rothstein 2017).

Många Malmöbor har hög tillit,
men Malmö har högst andel med
låg tillit i landet
Tillitsnivån i Sverige är internationellt sett mycket hög
(Holmberg och Rothstein 2017), men med detta sagt
finns det i befolkningen som helhet en relativt stor
andel som säger sig ha svårt att lita på andra människor. Över tid är förändringarna små. Vid en jämförelse mellan Malmö och landets samtliga kommuner
sticker Malmö ut med högst andel människor som
brister i tillit till andra, ett mönster som varit stabilt
från 2014 (Kolada U01413).
När Hållbarhetsrapport 2019 togs fram fanns enbart

44 Detta beror bland annat på att det delvis saknas tillgång till data för uppföljning av någon indikator, men även att det i Sverige är begränsat med
data som möjliggör analyser utifrån variabler såsom etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
45 Indikatorn har inte följts upp i denna VLR.
46 Indikatorn har inte följts upp i denna VLR.
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data att analysera från 2012.47 Den bild som framträdde visar att, i likhet med riket i stort, uttrycker
en majoritet av befolkningen i Malmö tillit till andra
människor.48 Samtidigt uppger en betydande andel att
de brister i tillit till andra. År 2012 uppgav 42 procent
av Malmöborna att de har låg tilltro till andra människor.49 Detta kan jämföras med 37 procent av invånarna i Skåne som helhet vid samma tidpunkt (Region
Skåne 2013).
Vid en analys av den senast tillgängliga data befästs
mönstret, det vill säga att en majoritet av Malmöborna,
62 procent, säger sig lita på sina medmänniskor, men
att tilliten samtidigt sviktar hos en icke-försumbar
andel av befolkningen. Totalt menar nästan fyra av
tio Malmöbor att de har svårt att lita på andra, vilket
är högre än Skånesnittet på 35 procent och en bra bit
över rikssnittet på 28 procent. Vid en jämförelse över
tid kan dock en svag tendens till ökad tillit skönjas. År
2012 uppgav 42 procent av Malmöborna att de har låg
tilltro till andra människor, vilket innebär en förbättring med fyra procentenheter.
När det gäller graden av tillit fördelat på kön så litar
män i något lägre utsträckning på andra jämfört med
kvinnor, en skillnad som finns både i Malmö och i
Skåne som helhet. Om graden av tillit studeras med
hänsyn även till ålder så visar analyserna att de högsta
andelarna återfinns bland de yngre Malmöborna
(18–34 år).

Låg tillit bland utsatta och sårbara
Malmöbor
Andelen som uttrycker bristande tillit är genomgående
lägre bland grupper som på olika sätt kan sägas befinna
sig i en utsatt situation.50 Bland personer med

låg utbildning är tilliten till andra låg och ju högre
utbildning, desto fler säger sig känna tillit till andra.
Bland Malmöbor med enbart förgymnasial utbildning
är det mer än varannan som har svårt att lita på andra,
vilket kan jämföras med att drygt var fjärde Malmöbo
med eftergymnasial utbildning delar samma förhållningssätt. Mönstret är likartat om tillit analyseras i
relation till sysselsättningsstatus. Bland Malmöbor
som saknar arbete eller är långtidssjukskrivna är det
mer än varannan som har svårt med tilliten till andra
människor. Bland de Malmöbor som är eller har varit
yrkesverksamma är det var tredje som inte litar på
andra. Skillnaden mellan de på och de utanför arbetsmarknaden återfinns både bland män och kvinnor.
Graden av tillit till andra varierar även med födelseregion. Bland Malmöbor födda i Sverige är det var tredje
som inte litar på andra, att jämföra med varannan
Malmöbo med utomeuropeisk bakgrund. Det föreligger med andra ord ett tillitsgap bland Malmöborna
beroende på var man är född, vilket följer samma
mönster som går igen i flera aspekter av ojämlikhet
såsom hälsa och ekonomiska livsvillkor. Detta pekar på
vikten av att arbeta för politisk, ekonomisk och social
integration av personer som inte är födda i Sverige eller
har utländsk bakgrund. Läget är likartat för Skåne som
helhet.
Analyseras skillnader inom staden så framträder en bild
med märkbara geografiska skillnader. I två av stadens
socioekonomiskt utsatta områden har mer än varannan Malmöbo svårt att lita på andra människor. Detta
kan jämföras med stadens mer välbärgade områden
där bara var fjärde person säger sig ha svårt att lita på
andra.

47 I Region Skånes folkhälsoenkäter mäts regelbundet skåningarnas tillit till andra människor. Frågan löd: Tycker du att man i allmänhet kan lita på de
flesta människor? Frågan besvarades med ja eller nej. Svarande som svarade nekande kategoriserades som att de hade svårt att lita på andra.
48 SOM-institutet på Göteborgs universitet, som utför nationella tillitsstudier, använder en något annorlunda frågeformulering och betydligt mer
detaljerade svarskategorier, vilket innebär att Malmöstatistiken inte är jämförbar med den nationella statistiken.
49 Låg tillit innebär att personen ifråga har valt något av svarsalternativen ”Håller inte med” eller ”Håller inte med alls” på påståendet ”Man kan lita på
de flesta människor”.
50 I SOM-institutets mätningar framkommer att tilliten generellt är lägre inom grupper som kan sägas befinna sig i en utsatt situation. Det handlar
främst om arbetslösa, sjuka och utrikes födda (Holmberg och Rothstein 2017).
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Mål 12. Hållbar konsumtion
och produktion
Målet syftar till att säkerställa strukturer som genererar
en mer hållbar produktion och konsumtion. Målet
ska ses i ljuset av den globalt sett växande medelklassen som förmodas medföra ytterligare tryck på jordens samlade resurser, vilket i sin tur ökar riskerna
för negativa effekter för miljö och människors hälsa.
Kommunen har goda möjligheter att arbeta med detta
mål, bland genom att staden varje år upphandlar varor
och tjänster för stora belopp. Genom att utforma
riktlinjer för upphandlingar kan staden bidra till en
innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som
sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning. Kommunerna ansvarar också för stora delar av
avfallshanteringen. Att ta tillvara resurser i avfallet
genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom
att samla in farligt avfall är avgörande för att nå de
nationella miljökvalitetsmålen och ligger i linje med
flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 12.
Konsumentrådgivning och energi- och klimatrådgivning är andra tjänster som kommuner erbjuder
invånarna för att stötta invånarna till en mer hållbar
konsumtion (Glokala Sverige 2020).
För målet finns tre indikatorer:
• Insamlat hushållsavfall kilo/person
• Hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning
• Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Fortsatt minskning av hushållens restavfall
och mer matavfall sorteras ut
Att uppnå ett hållbart samhälle handlar om att minska
de ekologiska fotavtryck som människan ger upphov
till. I detta ingår bland annat att förändra såväl produktion som konsumtion av varor och resurser och för
att uppnå en hållbar utveckling krävs både minskad
konsumtion och ökad återvinning av allt från matavfall
till materialavfall.
I Malmö har den totala mängden insamlat restavfall

minskat under år 2019, för åttonde året i rad, och
uppgick till knappt 66 kton. Denna minskning beror
dock till stor del på att insamlingen av matavfall har
byggts ut under samma period. Exempelvis samlades tre procent av matavfallet in år 2009 medan 54
procent samlades in under år 2019. Mängden insamlat
matavfall har ökat i ungefär samma omfattning som
restavfallsmängderna har minskat. År 2019 uppgick
det insamlade restavfallet i Malmö till drygt 190 kg
per person. Även om hushållens totala mängd avfall
alltså förblir ungefär densamma, är det förstås bra att
matavfallet sorteras ut och används till biogas och
biogödsel. Restavfall är det avfall som slängs i den
vanliga soppåsen. Restavfallet varken återanvänds eller
materialåtervinns utan eldas upp. Energin i avfallet tas
dock tillvara och bidrar med värme till fjärrvärmesystemet i Malmö samt ger elektricitet (Miljöförvaltningen,
Malmö stad 2021–2).
Återvinningen av förpackningar (tidningar ingår ej)
har totalt sett ökat med 7,8 kg per person i Malmö
mellan år 2009 och 2019, enligt Förpackningsoch tidningsinsamlingens statistik. Här finns dock
utrymme för förbättring: plockanalyser under åren
2015–2018 visar att endast cirka 40 kg förpackningar
per person och år återvinns medan ungefär 60 kg
årligen slängs i restavfallet. (Miljöförvaltningen,
Malmö stad 2021–2). Mellan 2018 och 2019 ökade
insamlingen av förpackningar och returpapper i
Malmö från 50 till 54 kilo per person och år (Kolada
U07483). Det är dock oklart om denna ökning förklaras av ökad konsumtion eller om utvecklingen de facto
förklaras av ökad medvetenhet kring vikten av återvinning. Metall-, glas- och plastförpackningar har år
2019 de högsta insamlingssiffrorna för den redovisade
perioden. Malmöborna samlar in mer hushållsavfall än
i Stockholm och Göteborg (Kolada U07801).
Sammanfattningsvis, på tio års sikt, bedöms trenden
vara positiv, eftersom både den totala restavfallsmängden och restavfallsmängden per person minskar genom
att insamlingen av matavfall och förpackningar ökar
(Miljöförvaltningen, Malmö stad 2021–2).
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Allt högre andel ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet
Vid uppföljningen 2019 påvisades en positiv utveckling över tid där andelen ekologiska livsmedel ökade
markant och låg 2018 på 65 procent, vilket var betydligt högre än i Stockholm och Göteborg. Genom hållbarhetskrav i upphandlingar har Malmö stad fortsatt
arbetet med att styra inköp mot varor och aktörer som
bidrar till samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling, till exempel har staden genom upphandling

en hög andel Fairtrade-märkta varor såsom kaffe och
te och staden har även förstärkt arbetet med återbruk
av möbler, böcker, hjälpmedel och kontorsutrustning
genom en intern, kommungemensam förmedlingstjänst (Miljöförvaltningen, Malmö stad 2021–2, sidan
67). Mellan 2018 och 2019 har utvecklingen fortsatt i
positiv riktning och 2019 var 69 procent och 2020 70
procent av livsmedlen som användes i kommunal verksamhet ekologiskt certifierade. Malmö ligger fortfarande högt i jämförelse med Stockholm och Göteborg
(Kolada U07514).
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Mål 13. Bekämpa
klimatförändringarna

Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna. Effekterna av klimatförändringarna påverkar oss
alla, men de som lever i fattigdom drabbas hårdast.
Förändrat klimat orsakar bland mycket annat torka,
vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. De innebär hot mot människors
hälsa och säkerhet. För Malmö stad kan målet omsättas lokalt genom bland annat klimatanpassning av den
fysiska samhällsplaneringen, satsningar på kollektivtrafik, förbättrade möjligheter att cykla, minskad energianvändning i offentliga byggnader och att integrera
miljö- och klimataspekter vid upphandlingar.
För målet finns fem indikatorer:
• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/
inv51
• Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv
• Miljöbilar i kommunorganisationen

Figur 14. Totalt koldioxidutsläpp per sektor för Malmös
geografiska område (kton per år). Källa: Miljöförvaltningen, Malmö stad 2021–2.
Om hänsyn tas enbart till de utsläpp av växthusgaser
som den kommunala organisationen ger upphov till
så visar uppföljningen en minskning på 66 procent
mellan 2015–2020 (Figur 15). Främst är det utsläppen
relaterade till uppvärmningen av kommunala byggnader som minskat, vilket främst förklaras av att inköp
styrts mot förnybar fjärrvärme (Miljöförvaltningen,
Malmö stad 2021–2, sidan 17).

• Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området
• Genomsnittlig körsträcka med personbil

Kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser
över tid, men behov av att räkna in
växthusgasutsläpp som följer med
konsumtionsmönster
Hållbarhetsrapport 2019 visade att utsläppen av växthusgaser i Malmös geografiska område har minskat
stadigt över åren. Den positiva utvecklingen bekräftas
i Miljöredovisning 2020. Trenden är att utsläppen av
växthusgaser minskat kontinuerligt, se Figur 14.

Figur 15. Utsläpp av växthusgaser från den kommunala
organisationen 2015–2020. Endast utsläpp relaterat till
bränsleanvändning och matinköp redovisas här. Information saknas om andra utsläpp som den kommunala organisationens verksamheter orsakar (kton per år). Källa:
Miljöförvaltningen, Malmö stad 2021–2.
För att ge en fullständig bild av utsläppen av växthusgaser, behöver statistiken över de territoriella utsläppen
kompletteras med uppgifter om konsumtionsbaserade

51 Indikatorn har inte följts upp i denna VLR.
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växthusgasutsläpp.52 Det finns i dagsläget inga aktuella
siffror för de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser. Den bedömning som görs såväl i Malmö stads
årsredovisning 2020 som i Miljöprogram för Malmö
stad 2021-2030 är dock att utvecklingen bör vara
mot en hållbar nivå, men att det kräver en samverkan
och delaktighet med de som bor och verkar i Malmö
(Miljöförvaltningen, Malmö stad 2021–1, sidan 9;
Miljöförvaltningen, Malmö stad 2021–2, sidan 17f ).53
Om dessa utsläpp räknas in finns dock indikationer
på att Malmös utsläppssiffror gällande växthusgaser
skulle stiga markant (Malmö stad u.å-4). Det finns
dock många sätt för svensk offentlig sektor att påverka
de konsumtionsbaserade utsläppen, exempelvis genom
hållbara upphandlingskrav, rese- och representationspolicyer och främjande av hållbara fordonstransporter.
Malmö stad arbetar aktivt med dessa frågor, bland
annat genom att ta hänsyn till klimatpåverkan hos
den mat som serveras i kommunens verksamheter.
Klimatpåverkan från Malmö stads matinköp har minskat med 30 procent mellan 2002 och 2020, genom en
ökad andel vegetabilier i den kost som kommunen serverar (från kommande utvärdering av Policy för hållbar
utveckling och mat).

Hög andel fossiloberoende fordon i Malmö
stads bilpark, och ökande andel av det
totala antalet bilar i kommunen
Andelen miljöbilar54 i Malmö stads egen fordonsflotta
av personbilar och lätta transportfordon har stadigt
ökat de senaste tio åren och andelen är nu 93 procent.
Målet för år 2020 i Malmö stads miljöbilsstrategi är att
minst 95 procent ska vara miljöfordon vilket därmed
inte helt nås. Andelen fordon som drivs av el uppgick
år 2020 till sju procent och målet i miljöbilsstrategin
var satt till 15 procent.
Malmö stads miljöbilsstrategi har varit avgörande för
att uppnå den höga andelen fossiloberoende fordon i
Malmö stads fordonsflotta. Strategin infördes år 2009,
förnyades år 2016 och reviderades år 2018 för att
kraven skulle vara anpassade till behov och marknad.
Den största framgångsfaktorn är att strategin tydligt
satt ramarna för inköp av nya fordon så att el- eller
gasdrift prioriterats.

Figur 16. Andelen kommunala elfordon och miljöfordon,
som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybrid-teknik,
enligt miljöbilsstrategin för Malmö (%). Källa: Miljöförvaltningen, Malmö stad 2021–2.
Några stora förändringar kan däremot inte ses när
det gäller Malmöbornas bilinnehav eller bilisternas
totala körsträcka. Däremot har andelen miljöbilar
av det totala antalet bilar ökat i Malmö. Trenden är
en långsam ökning från 2016 och framåt; 2016 var
drygt var sjunde bil en miljöklassad bil och 2020 var
det nästan var femte bil. På Malmös gator rullar en
lägre andel miljöbilar än i Göteborg (20,1 procent)
och Stockholm (23,0 procent), men nivån i Malmö
ligger ganska nära rikssnittet (16,4 procent) (Kolada
N07400).
Analyseras utvecklingen gällande genomsnittlig körsträcka (mil/inv) så finns ingen entydig positiv eller
negativ trend, utan det har gått såväl uppåt som neråt
mellan 2016 och 2020 (Kolada U07917). Däremot
förefaller användningen av bilen har förändrats över
åren. I Malmö stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning
av bilresorna till arbete och till skola, se figur 17.
Kollektivtrafikresorna till arbete och till skola har samtidigt ökat från tolv procent till 45 procent.

Figur 17. Andelen resor med respektive resesätt till och
från skola och arbete i Malmö (%). Källa: Miljöförvaltningen, Malmö stad 2021–2.

52 Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp innebär att varor och tjänster som konsumeras i Malmö leder till utsläpp i andra delar av världen.
53 Miljöprogrammet i Malmö stad gäller fram till 2030. Under början av programperioden kommer ett målvärde att tas fram för 2030 som ligger i linje
med målet fram till 2050.
54 Fordon som drivs med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider).
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Mål 16. Fredliga och inkluderande
samhällen

Detta mål påvisar kopplingen mellan fred och hållbar utveckling, två tillstånd som förutsätter varandra
för att kunna uppnås. Målet handlar om att främja
fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen där ingen
diskrimineras utifrån kön, etnicitet eller religion. Målet
uppnås genom att motverka olika former av våld och
förtryck liksom att motverka korruption. Att främja
och respektera mänskliga rättigheter utgör en grundförutsättning för att målet ska kunna förverkligas, men
även Agendan som helhet och principen om att inte
lämna någon utanför. För en kommun handlar detta
mål både om att säkerställa att verksamheten utövas
på ett rättssäkert sätt och att alla former av korruption
beivras.55 En viktig del för att nå målet är att arbeta
med förebyggande insatser som i stor utsträckning
utformas på lokal nivå. Det handlar även om att möjliggöra för medborgarna att vara delaktiga, en princip
som är central i mänskliga rättighetsramverket och
likaså för en vital demokrati.
För målet finns tre indikatorer:
• Invånare 16–84 år som avstår från att gå ut
ensamma
• Anmälda våldsbrott per 100 000
• Förstagångsväljare som röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet
• Verksamhetens resultat kommun56

Otryggheten är störst bland kvinnor och
äldre och varierar mellan olika geografiska
områden i staden
Trygghet är komplext och avspeglar individens upplevelse av den egna säkerheten. Den grundar sig i
individens värderingar, tolkningar, erfarenheter, sociala
förutsättningar och det fysiska rummets utformning.
Den upplevda tryggheten är beroende av individens
inre och yttre kontroll, tillit till samhället och till sina
medmänniskor samt individens tro på den egna förmågan att förhindra brott. Uppväxtförhållanden, enskilda
personers fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
och socioekonomiska förhållanden är andra faktorer
som påverkar känslan av trygghet.
Känslan av otrygghet hos Malmöborna är fortsatt hög,
trots att brottsligheten minskar. En av tre Malmöbor
avstår någon gång från att gå ut på grund av rädsla
för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad
(Region Skåne 2020). Andelen ligger något högre
jämfört med riket (28 procent) och något lägre jämfört med Skåne (35 procent). Bryts den aggregerade
datan ner framkommer relevanta mönster. Exempelvis
uppger varannan kvinna att de ibland avstår från att
gå ut ensamma, något som inte ens var femte man
beskriver. Upplevd otrygghet är även något vanligare
bland de äldre Malmöborna; bland dem mellan 65 och
84 år är det fyra av tio som uppger att de ibland avstår
från att gå ut ensamma, vilket kan jämföras med tre av
tio för Malmöbor mellan 18 och 64 år.
Upplevelser av otrygghet är kopplade till både geografi
och plats. Att vara otrygg i det egna bostadsområdet

55 Malmö stad har initierat två uppdrag som ligger nära ett anti-korruptionsarbete. Under 2020 beslutade kommunstyrelsen om en handlingsplan, Att
förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden kring välfärdsbrottslighet. I Malmö stads budget 2021 gavs ytterligare
ett uppdrag om att staden, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ska växla upp arbetet med att komma åt strukturer
kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö. Handlingsplanens övergripande syfte är att minska risken för välfärdsbrottslighet vilket kan
sammanfattas med att kommunens pengar inte ska hamna i orätta händer. Handlingsplanen består av fyra delar: Otillåten påverkan och interna
oegentligheter, Inköp och upphandling, Enskilda företag samt föreningar. Att motverka otillåten påverkan handlar om att beslut ska fattas på rätt
grunder och på rätt sätt. Korruption och välfärdsbrott får ekonomiska konsekvenser, men än allvarligare är kanske risken det medför om förtroendet
för kommunen, den offentliga sektorn och ytterst det demokratiska systemet undermineras.
56 Indikatorn har inte följts upp i denna VLR.
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får betecknas som en risk för inskränkningar i den
egna rörelsefriheten. När det gäller platsens betydelse,
visar Polisens trygghetsmätning från 2019 att var tredje
man och drygt varannan kvinna i Malmö känner sig
otrygga ensamma ute kvällstid i det egna bostadsområdet. Analysen visar att denna andel har legat på samma
nivå sedan 2011 (Polisen 2011–2019).

i lika hög omfattning, medan det minskar för pojkar,
vilket är en oroande utveckling.

Det finns utmaningar med upplevd otrygghet även
bland stadens barn och unga. Data från CTCenkäten57 visar att andelen barn som upplever otrygghet i det egna bostadsområdet ligger på 13 procent
(Stadskontoret, Malmö stad 2017, 2019, se även
sidan 49 i VLR. Ingen större skillnad kan identifieras
mellan flickor och pojkar. Däremot visar analyserna
på stora geografiska skillnader, vilket framgår av Figur
18. Det finns även undersökningar som visar att unga
med funktionsnedsättning känner sig otryggare än
övriga unga i det egna bostadsområdet (Region Skåne
2018–2).

Malmö ligger högt även när det gäller antalet våldsbrott med en nivå på 1 151 brott per 100 000 invånare
2019, jämfört med 886 i riket, 949 i Göteborg och 1
118 i Stockholm (Brå u.å). Trenden för antalet våldsbrott i Malmö är dock nedåtgående, en trend som även
gäller för övriga storstäder.

Fler våldsbrott i Malmö jämfört
med Stockholm och Göteborg, men
nedåtgående trend kan skönjas

I Region Skånes folkhälsoenkät 2019 svarade totalt 2,9
procent att de varit utsatta för fysiskt våld det senaste
året (3,4 procent bland män och 2,4 procent bland
kvinnor), vilket är i nivå med skånesnittet. Sedan mätningen 2008 har andelen som uppgett att de utsatts för
våld minskat något (4,5 procent år 2008, 3,5 procent
2012). I åldersgruppen 18–34 år var det ingen skillnad
mellan könen i 2019 års mätning, men i övriga åldersgrupper var andelen högre bland män jämfört med
kvinnor (Region Skåne 2000–2019).
Utsattheten för våld skiljer sig stort mellan Malmös
norra och centrala områden. I ett av stadens områden uppger över fem procent att de utsatts för våld
vilket ska jämföras med strax över en procent av
Malmöborna som bor i de södra delarna av Malmö
(se Figur 19).

Figur 18. Andel barn i Malmö i årskurs 6 till och med
gymnasiet årskurs 1 som inte känner sig trygga i det egna
bostadsområdet efter bostadsområde 2017 och 2019 (%).
Källa: Stadskontoret, Malmö stad 2017, 2019.
Andelen Malmöbarn som inte känner sig trygga när
de använder kollektivtrafiken har ökat mellan 2012
och 2016 (Region Skåne 2012; 2016). En konsekvens är att barns frihet och möjlighet att använda
såväl det offentliga rummet som aktiviteter i andra
delar av staden än där de bor begränsas. Särskilt bör
det uppmärksammas att det finns en skillnad mellan
pojkar och flickor. Ökningen är större bland flickor
(6 procent år 2012 respektive 12 procent år 2016
i årskurs nio) än bland pojkar (4 procent år 2012
respektive 6 procent år 2016). Även andelen flickor i
årskurs 9 som inte känner sig trygga på stan, har ökat

Figur 19. Andel Malmöbor utsatta för fysiskt våld senaste
året per bostadsområde 2019 (%). Källa: Region Skåne
2000–2019.

57 Baseras på svar från elever i årskurs 6 till och med gymnasiet årskurs 1 år 2017 och 2019.
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Den vanligaste platsen för att utsättas för våld var
på allmän plats eller på nöjesställe (38 procent)
följt av arbetsplatsen (22 procent) och hemmet
(21 procent).
Främst främlingsfientliga eller rasistiska
motiv bakom anmälda hatbrott i Malmö
Hatbrott innebär att någon angriper en person eller
en grupp av människor på grund av deras (uppfattade) ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse,
sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller
uttryck. Definitionen av hatbrott skiljer sig förvisso åt
i olika länders lagstiftning, men det råder konsensus
om att hatbrott är ett resultat av bristande respekt för
mänskliga rättigheter och människors lika värde (Brå
2019). Trots flera positiva trender, är upplevelser av
otrygghet och utvecklingen rörande diskriminering
och hatbrott en fortsatt utmaning för både Sverige och
Malmö.58
Under 201859 anmäldes i Sverige 7 090 hatbrott.
Mörkertalet är stort och anmälningsbenägenheten är
generellt sett låg. Hatbrott sker på flera olika platser
där människor vistas i sin vardag. Nationell statistik
visar att den vanligaste brottsplatsen i anmälningarna för 2018 var allmän plats, såsom gator, torg eller
parker (22 procent). För 15 procent gällde att hatbrottet utförts på internet medan 13 procent skedde i eller
i nära anslutning till den utsattes hem (Brå 2019).
Över tid ses dock störst ökning för hatbrott begångna
på nätet.
Ungefär en fjärdedel av samtliga anmälda hatbrott
2018 (1 590 av drygt 7 090 brott) skedde i Malmö,
Stockholm och Göteborg. I Malmö anmäldes 71 brott
per 100 000 invånare, medan motsvarande antal i
Stockholm och Göteborg var 102 respektive 66 brott
(Brå 2019).
Av Malmös 238 anmälda hatbrott under 2018 hade
merparten, 155 brott, främlingsfientliga eller rasistiska

motiv. I denna kategori ingår även hatbrott med afrofobiska och antiromska motiv samt övriga rasistiska
motiv. Brotten består oftast av hot eller trakasserier,
men bland män utsatta för främlingsfientliga hatbrott
är misshandel lika vanligt (Brå 2019).
Antalet brott med antisemitiska motiv var högre
i Malmö, sju per 100 000 invånare, jämfört med
Stockholm och Göteborg, som hade fyra respektive tre
brott per 100 000 invånare (Brå 2019). När det gäller
hatbrott med koppling till sexuell läggning anmäldes sju brott per 100 000 invånare i Malmö, medan
motsvarande siffra i Stockholm var elva respektive sex
i Göteborg (Brå 2019). Utsattheten för homofobiska
hatbrott skiljer sig från övriga hatbrott genom att gärningspersonen oftare är en närstående och platsen för
brottet är i bostaden (SCB 2020-2).60

Högt, stabilt och ökande valdeltagande i
Malmö, men stora skillnader mellan olika
områden i staden
Vid en internationell jämförelse har Sverige ett stabilt och högt valdeltagande61, vilket kan tolkas som
ett utfall av en relativt god politisk integration totalt
sett.62 I en föränderlig värld, och i en tid präglad av
coronapandemin, är det viktigt att fortsätta arbetet för
en livskraftig demokrati genom att stärka valdeltagandet liksom för att säkerställa Malmöbornas mänskliga
rättigheter.
När det gäller valdeltagandet för den röstberättigade
delen av Malmös befolkning, märks en positiv utveckling över tid. Valdeltagandet ökade kontinuerligt i
såväl kommunfullmäktigevalet som riksdagsvalet
mellan åren 2002 och 2018. År 2002 var valdeltagandet 72,5 procent i kommunvalet och 76,1 procent
i riksdagsvalet. Motsvarande siffror 2018 var 78,6
respektive 82 procent. En liknande utveckling har ägt
rum i Göteborg, Stockholm och även i riket totalt.
Valdeltagandet i Malmö ligger dock generellt sett
något lägre än övriga storstäder och riket (Kolada,

58 När det gäller hatbrott saknas det i dagsläget nationellt framtagna indikatorer kopplade till Agenda 2030 och de Globala målen.
59 Det finns en eftersläpning i publiceringen av Brå:s hatbrottsrapportering och i april 2021 finns fortfarande ingen nyare data än från 2018.
60 Malmö stad har under 2020 beslutat att förstärka arbetet mot hatbrott och kommunstyrelsen har avsatt särskilda medel för arbetet. Förstärkningen
av hatbrottsarbetet har så här långt bland annat resulterat i en kunskapskonferens liksom framtagande av filmer med fokus på ungdomars utsatthet
för hatbrott som kan användas av stadens skolor.
61 Sverige har val vart fjärde år till riksdag, region- samt kommunfullmäktige. Det senaste valet ägde rum 2018 och nästa val genomförs i september
2022.
62 Integration omfattar flera delar av samhällslivet; ekonomi, politik och samhälle. Ett vanligt sätt att operationalisera politisk integration är att studera
bland annat valdeltagande och representation i politiska partier och församlingar.
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N05403). Analyser visar på stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden i Malmö. Andelen som
röstar i varje valkrets varierar från under 60 procent
till områden där valdeltagandet ligger stabilt över 80
procent (Valmyndigheten).63
Bland Malmös unga förstagångsväljare är det färre som
väljer att rösta i kommunfullmäktigevalet jämfört med
såväl riket som helhet, Stockholm och Göteborg,

som socioekonomiskt lika kommuner. I det senaste
valet, 2018, var det 76 procent av förstagångsväljarna
i Malmö som röstade, att jämföra med 82 procent
för riket i stort. Valdeltagandet är högre för Malmös
kvinnliga förstagångsväljare, 79 procent att jämföra
med 72 procent av männen i valet 2018, vilket är ett
mönster som går igen i analyser av riksdagsvalen (SCB
2018).

63 De områden i Malmö med lågt valdeltagande kännetecknas bland annat av en hög andel utrikesfödda. I antologin Valdeltagande och politisk
integration – Om invandring och politisk integration i Sverige (2017) undersöks valdeltagande bland utrikes födda samt personer med utländsk
bakgrund och resultaten visar att valdeltagandet är lägre bland dessa jämfört med inrikes födda. Studien undersöker vidare betydelsen av politisk
representation. Utrikes födda samt personer med utländsk bakgrund är generellt underrepresenterade i de folkvalda församlingarna. Över tid har
invandrares representation ökat, men gruppen är fortfarande underrepresenterad. Olika möjliga förklaringsfaktorer undersöks, såsom individuella
resurser (bland annat utbildning, sysselsättning och inkomst) och kontextuella faktorer (som parti- och valsystem) beaktas. Resultaten visar att det
finns litet stöd för resursbaserade förklaringar och att även kontextfaktorernas förklaringskraft är begränsad. De svenska partiernas nomineringsprocess undersöks för att hitta förklaringar till den underrepresentation som föreligger (Bevelander och Spång 2017).
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Mål 17. Genomförande och globalt
partnerskap

Mål 17 handlar om ledarskap och samverkan för att
kunna genomföra Agenda 2030. Målet är centralt för
genomförandet av Agendan och de Globala målen, det
handlar om mobilisering och omfördelning av makt
och resurser som krävs för genomförandet. Att skapa
förutsättningar för ett brett engagemang och deltagande är viktigt, vilket inte minst när det gäller barns
och ungas perspektiv på hållbarhetsutmaningarna och
dess lösningar.
Till skillnad från de andra 16 målen finns här ingen
vägledning i de indikatorer som RKA har tagit fram
för uppföljning av Agenda 2030 på kommunal nivå.
Nedan ges en beskrivning av hur Malmö stad arbetar
med de fyra delmål som bedöms relevanta för kommunen, samt resonemang om hur mått för framtida
uppföljning av målet kan utvecklas.

Stärk politisk samstämmighet
I politisk enighet beslutades att Agenda 2030 ska
integreras i kommunfullmäktiges mål och vara del av
den nya budgetprocess som infördes fullt ut 2020.
För att integreringen ska kunna genomföras till fullo
krävs en bred politisk samstämmighet. En samstämmig
politik handlar i detta fall om att hantera målkonflikter och synergier mellan olika mål; att inte betrakta
målen som separata, utan integrerade och beroende av
varandra. Fullgången skolgång (mål 4) ger till exempel bättre förutsättningar för framtida hälsa (mål 3).
Infrastruktursatsningar för kollektivtrafik och cykling
kan både främja hälsa och minska koldioxidutsläpp
(mål 3, 11 och 13). För att göra avvägningar mellan
olika åtgärder och investeringar behövs beskrivningar
av dessas förväntade effekter på exempelvis klimat,
hälsa eller sociala utfallsmått (se kapitel 3 i VLR).

Stärk det globala partnerskapet
Malmö är en global stad i flera bemärkelser, inte minst
för att över 180 nationaliteter finns representerade
bland stadens invånare. Devisen att staden agerar
lokalt och bidrar globalt är synlig i flera styrdokument,
men det finns också ett stort engagemang genom
globala partnerskap. Dagens komplexa globala och
lokala problem kan inte lösas av en enskild aktör, utan
kommunen behöver söka nya sätt att agera genom
samverkan med civilsamhälle, akademi och näringsliv
– lokalt, nationellt och globalt. Detta är särskilt tydligt
inom miljö- och klimatområdet där det ofta inte
räcker med att samarbeta inom ett avgränsat geografiskt område för att uppnå effekter. Malmö ingår i ett
antal partnerskap för att dela och utbyta kunskap kring
flera av de Globala målen. Basen för Malmös internationella partnerskap är EU, men kommunen ingår
även i partnerskap med utvecklingsländer. Totalt ingår
Malmö stad i 20 (kända) globala partnerskap.64

Uppmuntra effektiva partnerskap
På en övergripande nivå har kommunfullmäktige
sedan tidigare ställt sig bakom Malmökommissionens
rekommendation om att etablera kunskapsallianser för
demokratiserad styrning (se sidan 16 i VLR). Detta
mot bakgrund av att samarbeten med akademi, idéburen sektor, näringsliv och Malmöbor är en förutsättning både för att kunna förstå orsaker till problem
och hinder för utveckling liksom för att forma effektiva lösningar. Under 2020 färdigställdes en extern
utvärdering av Malmökommissionens arbete. När det
gäller förslagen om kunskapsallianser och demokratiserad styrning landade utvärderingen i bedömningen
att dessa varit lättare att genomföra än många av de
andra rekommendationerna, men att det likväl funnits
utmaningar som främst kopplas till bristande förankring. Utvärderingen rekommenderar att Malmö stad

64 Det saknas dock en heltäckande bild över vilka globala partnerskap som olika nämnder och kommunala bolag ingår i.

MALMÖ STAD

• VOLUNTARY LOCAL REVIEW

•

BILAGA 1 | MÅL 17

30

bör bygga vidare på konceptet med kunskapsallianser,
inte minst för att kunskapsallianser ger goda förutsättningar för att kunskap som tas fram inkluderar en
mångfald av perspektiv, vilket i sin tur bedöms som
avgörande för politikens prioriteringar och ytterst för
att åstadkomma nödvändig förändring (WSP 2020,
sidan 7).

Utveckla nya sätt att mäta framsteg
Sammanfattningsvis handlar det här delmålet om att
till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att
utveckla mått på framsteg som bidrar till en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling och
som kompletterar genomsnittet för bruttonationalprodukten (BNP).

Som en del i beslutet om att FN:s Globala mål ska
integreras i kommunfullmäktiges mål och vara en del
av den nya budgetprocessen, ingår också en struktur
för att kunna följa utvecklingen mot dessa mål. Under
2021 pågår ett utvecklingsarbete gällande utformningen av de nya kommunfullmäktigemålen, i vilka
Agenda 2030 är integrerade, liksom uppbyggnaden
av ett lokalt indikatorsystem för analys och uppföljning av utvecklingen i relation till samtliga 17 Globala
mål. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av 2021 och
kommer bland annat att underlätta uppföljningarna
som görs inom ramen för stadens system för hållbarhetsuppföljningar (se sidan 28 i VLR).
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Analys av utvecklingen i Malmö med
fokus på prioriterade mål och delmål
i Malmö stads budget för 2020

Med start i Malmö stads budget 2020 så har de Globala
målen integrerats i målstyrningen (se kapitel 3 i VLR).
De kommunfullmäktigemål som anges i budgeten
pekar ut en gemensam riktning för kommunens
samlade verksamhet. Målen anger ett begränsat antal
gemensamma och prioriterade utvecklingsområden där
vägen fram mot måluppfyllelse bygger på samverkan
mellan flera nämnder och bolag. En sådan målstruktur förväntas bidra till bättre förutsättningar för att
uppnå såväl politiska ambitioner (såsom de kommer
till uttryck i mål och prioriterade utvecklingsområden)
som högre kvalitet på den service och de tjänster som
levereras till Malmöborna. Kommunfullmäktigemålen
är framtagna och prioriterade med utgångspunkt i
analyser som visar Malmös utveckling i relation till
de Globala målen.65 De prioriterade målområdena i
budgeten för mandatperioden avser:
• Utbildning och arbete
• Stadsutveckling och klimat
• Trygghet och delaktighet
• En god organisation66

Arbete pågår för att ta fram lokala
indikatorsystem
För närvarande pågår alltså två sammankopplade
utvecklingsarbeten som ska underlätta uppföljningen
av Malmö stads utveckling i riktning mot de Globala
målen (se ovan) samt kommunfullmäktigemålen.
Uppdraget att utveckla indikatorer för uppföljningen
av kommunfullmäktigemålen har kommit längst och
görs med fokus på Malmöborna och staden som helhet.67 I dagsläget finns ett förslag på totalt 47 indikatorer för uppföljning av kommunfullmäktigemålen, men
dessa är i skrivande stund ännu inte förankrade i resten
av staden.68 Samtliga indikatorer är jämförbara över tid
och flertalet tillåter även jämförelser med andra kommuner och/eller mellan områden inom staden.
För båda indikatorsystemen (de 17 Globala målen och
kommunfullmäktigemålen) kommer baslinjemätning
vara möjligt för samtliga indikatorer. Baslinje-data är
förtjänstfullt för att följa utvecklingen av stadens arbete
mot de Globala målen och de av kommunfullmäktige
antagna målen för innevarande mandatperiod. Malmö
stad har tillgång till omfattande datamängder som
samlats in som långa tidsserier vilket ger goda möjligheter att definiera en valfri baslinje.69

65 Då det enbart hunnit gå ett år är tanken att avstämningar mot kommunfullmäktigemålen görs i de årliga rapporteringarna (främst i delårs- och
årsredovisningar), medan måluppfyllelsen bedöms för hela mandatperioden. Det innebär att denna VLR inte kan omfatta någon analys och bedömning av i vilken grad kommunfullmäktigemålen är uppfyllda eller ej. Istället redogörs för ett nuläge och en uppskattning av utvecklingen och
baseras på uppföljningen av budgeten för 2020 såsom den redovisas i Malmö stads Årsredovisning 2020.
66 Som redogjorts för i rapportens inledning har en avgränsning gjorts i förhållande till Malmö stad som arbetsgivare och någon utfallsanalys av detta
målområde redovisas därför inte här.
67 Målområdet ”En god organisation” ingår inte i detta uppdrag då indikatorer för detta mål utvecklas av HR-avdelningen.
68 Stadens nämnder sätter upp egna mål och indikatorer utifrån kommunfullmäktigemålen för att mäta hur framgångsrikt deras arbete är. Nämnderna
redovisar nuläge främst genom delårs- och årsredovisning.
69 Den data som tillhandahålls i databasen Kolada innehåller statistik, nyckeltal, indikatorer och index. Att ta fram en baslinje utifrån detta är möjligt
och kan utgå från exempelvis årtal, socioekonomiskt lika kommuner eller storstäder.
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Målområde – Utbildning och arbete
Målområdet tar sikte på flera av de utmaningar som
utfallsanalysen tidigare lyft och som bland annat
handlar om att Malmö, trots en god tillväxt av nya
arbetstillfällen, ändå har en hög arbetslöshet, att många
Malmöbor erhåller ekonomiskt bistånd under lång
tid och att det finns en stor grupp av unga Malmöbor
som varken arbetar eller studerar. Målområdet svarar
även upp mot den psykiska ohälsa som många – barn,
unga och äldre – lider av. Utfallsanalysen har visat på
skillnader, ibland markanta, mellan olika grupper av
Malmöbor. Var en är född, vilket kön en har eller ens
funktionsvariation ger olika Malmöbor olika förutsättningar och därmed även olika livsförutsättningar.
Målområdet innehåller tre kommunfullmäktigemål.
Malmö stad ska verka för att en större andel elever
ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år70

Målet kopplas till följande Globala mål:

Vad visade uppföljningen? Malmö stads Årsredovisning
2020 visar att den sammanvägda bedömningen är att
stadens arbete i riktning mot målet i dagsläget är svårt
att bedöma.
För stadens förskolor kvarstår utmaningar kopplade
till likvärdigheten; att ge alla barn i Malmö rätt till en
likvärdig förskoleverksamhet. Som främsta orsak anges
kompetensförsörjning, det vill säga att det fortsatt
råder brist på utbildade förskolelärare trots satsningar
på kompetenshöjande insatser. Utfallanalysen av de
Globala målen påvisade förvisso en positiv utveckling vad gäller andelen ungdomar som blev behöriga
till gymnasiet, men i årsredovisningen lyfts att det
likväl kvarstår en skillnad mellan olika skolor när det
kommer till hur stor andel av eleverna i årskurs 9 som
har behörighet att söka till gymnasiet. För stadens
vuxna i behov av utbildning, har året med coronapandemin medfört utmaningar i att stötta de som står
längst ifrån arbetsmarknaden och som har en utsatt
eller sårbar situation. Det handlar bland annat om
att det varit svårt för en del att tillgodogöra sig den
digitala undervisningen. Staden fortsätter att til�lämpa den modell där resurser tilldelas skolor baserat

på de behov som finns hos elevunderlaget; skolor med
högre andel av elever som har svårt att nå kunskapskraven ges extra resurser jämfört med skolor som har
en hög andel elever med goda studieresultat. Denna
resursfördelningsmodell riktas till såväl förskole- som
vuxenutbildningsverksamheten.
Malmö stad ska verka för att en större andel
ungdomar ska arbeta eller studera71

Målet kopplas till följande Globala mål:

Vad visade uppföljningen? Malmö stads Årsredovisning
2020 visar att den sammanvägda bedömningen landar
i att det samlade arbetet som sker inom staden rör sig
sakta framåt, trots pågående pandemi.
Gymnasieverksamheten har under året satsat på att
utveckla studie- och yrkesvägledningen i syfte att ge
eleverna bättre förutsättningar att välja rätt program
inför gymnasiet och på så sätt minska avhoppen från
gymnasieprogrammen. Satsningen på studie- och
yrkesvägledning uppges även vara en delförklaring
till att fler elever har nått behörighet för att studera
vidare på ett gymnasieprogram, vilket är ett resultat
som utfallsanalysen av de Globala målen också påvisade. Inom funktionsstödsverksamheten har satsningar
gjorts i samverkan med Försäkringskassan, främst
inom daglig verksamhet, för att stärka kopplingen till
arbetsmarknaden för Malmöbor med någon form av
funktionsnedsättning. Att behovet finns, vilket visades
i utfallsanalysen av de Globala målen, stärks av data
som visar att på nationell nivå är arbetslösheten något
högre än snittet bland personer med funktionsnedsättning, men motsvarande siffror över utvecklingen på
lokal nivå saknas. Uppskattningar visar dock på att
arbetslösheten under pandemiåret inte var lika stor för
personer med funktionsnedsättning som för befolkningen som helhet. Staden har även fortsatt att erbjuda
unga (16–19 år) sommarpraktik, en satsning som
ger unga en värdefull chans att prova olika yrken, få
arbetslivserfarenhet och tjäna pengar, men pandemin
har påverkat omfattningen på de insatser som erbjuds.
Detsamma gäller arbetsmarknadsinsatser för unga
(18–29 år), som minskat under året.

70 För detta mål har fyra nämnder pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
71 För detta mål har tre nämnder pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
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Malmö stad ska verka för att öka andelen
Malmöbor som är självförsörjande72

Malmö stad ska verka för att staden stärker
sin position som regional tillväxtmotor73

Målet kopplas till följande Globala mål:

Målet kopplas till följande Globala mål:

Vad visade uppföljningen? Malmö stads Årsredovisning
2020 visar att den sammanvägda bedömningen är
att stadens gemensamma arbete går framåt i riktning
mot målet. Enligt vad som framkommer i Malmö
stads Årsredovisning 2020 ökade andelen arbetslösa
Malmöbor under året, parallellt med att andelen hushåll med ekonomiskt bistånd var oförändrat i förhållande till 2018 och 2019. Statliga beslut om att stärka
de generella socialförsäkringsförmånerna bedöms ha
bidragit till att dämpa pandemins negativa effekter.

Vad visade uppföljningen? Malmö stads Årsredovisning
2020 visar att Malmö stads arbete mot målet i vissa
delar går enligt planering, men det noteras också både
positiva och negativa avvikelser. På ett övergripande
plan är bedömningen att stadens arbete går framåt i
riktning mot målet.

Målområde – Stadsutveckling och klimat
Inom detta målområde tar staden sikte på att kunna
fortsätta växa hållbart mot en halvmiljonstad 2047.
Då krävs ett samlat arbete för att öka attraktiviteten
för företagsetableringar med arbetstillfällen som kan
komma alla Malmöbor till del. Utfallsanalysen av de
Globala målen visade bland annat att en stor del av
regionens arbetstillfällen lokaliseras till Malmö, men
att det finns en bristande matchning mellan de kvalifikationer som efterfrågas och de kompetenser som
finns hos arbetslösa Malmöbor. En viktig aspekt av en
hållbar stad är att minska segregationen, hemlösheten
och trångboddheten och inom målområdet formuleras
därför mål i linje med detta. Det handlar bland annat
om att öka antalet bostäder som kan efterfrågas av
både nya och gamla Malmöbor, och där det utbud av
lägenheter som finns måste vara ekonomiskt tillgängliga för fler Malmöbor. Målområdet innehåller fyra
kommunfullmäktigemål.

I de fall arbetet inte följer planen så förklaras det
främst med hänvisning till coronapandemins konsekvenser för bland annat olika arrangörsverksamheter.
Däremot har aktivitetsnivån kunnat hållas intakt när
det kommer till mer långsiktiga stadsutvecklingsprojekt och infrastruktursatsningar.
Malmö ska vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser74

Målet kopplas till följande Globala mål:

Vad visade uppföljningen? Malmö stads arbete mot
målet går ur ett helhetsperspektiv enligt planering och
i vissa fall noteras positiva avvikelser i förhållande till
planeringen. Flera nämnder och bolag rapporterar
dock att trenden i riktning mot målet inte kan bedömas i dagsläget. På ett övergripande plan är bedömningen likväl att stadens arbete går framåt i riktning
mot målet.
Även inom detta område har coronapandemin gjort
avtryck, och i många fall positiva sådana i form av
minskade transporter som i sin tur genererar minskade
utsläpp av växthusgaser. Staden har gemensamt arbetat
för hållbara inköp, livsmedel, transporter, satsning på
miljöbilar och förnybar energi samt minskad användning av engångsartiklar.

72 För detta mål har tre nämnder pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
73 För detta mål har fyra nämnder samt tre bolag pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
74 För detta mål har samtliga av stadens nämnder och bolag pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
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Målområde – Trygghet och delaktighet

Malmö stad ska genom planeringen av
staden verka för minskad segregation75

Målet kopplas till följande Globala mål:

Vad visade uppföljningen? De ansvariga nämnderna har bedömt att året har medfört såväl positiva som negativa avvikelser i relation till planen. I
Malmö stads Årsredovisning 2020 är bedömningen
att stadens gemensamma arbete ligger i riktning mot
måluppfyllelse.
Som visades i utfallsanalysen av de Globala målen så är
segregationen en utmaning i Malmö, och framför allt
konsekvenserna för de grupper av Malmöbor som står
längst ifrån sina rättigheter. Den ojämlikhet som råder
i Malmö förstärker segregationens negativa effekter för
samhällets mest utsatta och sårbara. Bedömningen,
att staden åstadkommit en förflyttning i riktning mot
minskad segregation, görs utifrån insatser som exempelvis handlar om att synliggöra och tillgängliggöra
kultur i alla stadens delar och att nå ut till nya målgrupper. Staden har fortsatt driva på för att nybyggnation ska bestå av såväl hyres- som bostadsrätter och
skolsegregationen har angripits genom att staden bland
annat etablerat skolor i centrala Malmö för att locka
unga från alla delar av staden.

Utfallsanalysen av de Globala målen visar utmaningar
när det kommer till trygghet och delaktighet. Många
Malmöbor, speciellt unga flickor och kvinnor, bär
på känslan av otrygghet som medför begränsningar
i den egna livssituationen och otryggheten skiljer sig
stort åt mellan stadens olika områden. Utfallsanalysen
lyfte även resultat som visar att det finns grupper av
Malmöbor som röstar i lägre utsträckning, även om
den politiska delaktigheten generellt är hög. Bland
Malmös unga förstagångsväljare är det en lägre andel
som röstar, jämfört med Stockholm och Göteborg.
En dimension av trygghet och delaktighet handlar
om tillit, och här visar utfallsanalysen att Malmö,
jämfört med landets övriga 290 kommuner, har högst
andel av befolkningen som säger sig ha svårt att lita
på andra människor. Analysen visar att tilliten är
lägre bland Malmöbor som befinner sig i en sårbar
eller utsatt situation, till exempel om individen är
arbetslös, lågutbildad eller bor i ett socioekonomiskt
utsatt område i staden. Målområdet innehåller tre
kommunfullmäktigemål.
Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland
Malmöborna och för att brottsligheten ska minska77

Målet kopplas till följande Globala mål:

Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten76

Målet kopplas till följande Globala mål:

Vad visade uppföljningen? Malmö stads Årsredovisning
2020 visar att arbetet under året utvecklats i riktning
mot målet, men att det finns såväl positiva som negativa avvikelser. Positivt är att hemlöshet som hänger
samman med social problematik minskar, vilket förklaras dels av att färre nyanlända kommit till Malmö
dels att året inneburit ett högt bostadsbyggande av
hyreslägenhet. Utmaningar kvarstår, bland annat att
fler hyresvärdar ska acceptera försörjningsstöd som
inkomst.

Vad visade uppföljningen? I Malmö stads Årsredovisning
2020 uppger de ansvariga nämnderna och bolagen
unisont att arbetet utvecklas enligt plan. Den övergripande bedömningen är därmed att stadens samlade
arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten
rör sig i riktning mot måluppfyllelse vid mandatperiodens slut, 2022.
Att driva arbetet i samverkan med andra aktörer, till
exempel rättsvårdande myndigheter, är en framgångsfaktor för att åstadkomma förändring. Under året har
tillsynsverksamheten av exempelvis lokaler utvecklats
för att komma åt olika typer av brottslighet, allt från
narkotikabrottslighet till olika former av välfärdsbrott.
Staden har även satsat på ökad renhållning som ett
sätt att öka tryggheten och trivseln i bostadsområdena.

75 För detta mål har sex nämnder samt ett bolag pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
76 För detta mål har tre nämnder samt två bolag pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
77 För detta mål har sex nämnder samt ett bolag pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
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I samverkan med Polisen har staden utvecklat arbetet med Sluta skjut, (se sidan 30 i VLR) som är ett
koncept för att påverka våldsdrivande grupperingar i
Malmö och erbjuda alternativ till en kriminell tillvaro
för framför allt barn och unga.

Malmö stad ska verka för en god etablering
för nyanlända, stärka delaktigheten och
den sociala sammanhållningen med ett
särskilt fokus på det svenska språket79

Målet kopplas till följande Globala mål:

Malmö stad ska verka för att öka
skyddsfaktorer och minska riskfaktorer
i barns och ungas olika livsmiljöer78

Målet kopplas till följande Globala mål:

Vad visade uppföljningen? Malmö stads Årsredovisning
2020 visar att hälften av de ansvariga nämnderna
uppskattar att arbetet fortlöper enligt plan. En nämnd
identifierar både positiva och negativa avvikelser och
en nämnd avstår från att göra en bedömning och båda
anger coronapandemin som skäl för bedömningen.
Sammantaget görs bedömningen att stadens arbete går
framåt i riktning mot målet, men att coronapandemin
i stor utsträckning har påverkat arbetet under året som
gått.
Insatser som gjorts, och som drivit utvecklingen i
positiv riktning mot måluppfyllelse, handlar bland
annat om att barn och unga i riskzonen för kriminella
miljöer har kunnat identifieras i ett tidigare skede
och därmed kunnat erbjudas stödinsatser. Man har
även utvecklat arbetet för att fånga upp barn (och
deras familjer) med normbrytande beteende och med
tidigare insatser kunnat säkra barns rätt till utbildning,
vilket ligger i linje med det som påvisats i utfallsanalysen av de Globala målen gällande barn och unga i
Malmö som inte klarar behörigheten till gymnasiestudier eller avbryter studierna och står utan vare sig
studier eller arbete.

Vad visade uppföljningen? Malmö stads Årsredovisning
2020 visar att en nämnd bedömer att arbetet förlöper
enligt plan, medan en nämnd avstår från att göra en
bedömning av läget med hänvisning till effekterna av
pandemin. Tre nämnder bedömer att utvecklingen
under året både uppvisar negativa och positiva avvikelser, medan en nämnd bedömer att arbetet inte utvecklats positivt under det gångna året. Den sammantagna
bedömningen är att på ett övergripande plan är det i
dagsläget svårt att hur det samlade arbetet mot måluppfyllelse utvecklats under året.
Målet kan ses i ljuset av vad utfallsanalysen av de
Globala målen påvisat, nämligen att många utrikes
födda, och särskilt personer med kort vistelsetid i
Sverige, på flera sätt kan vara i en särskilt utsatt situation. Det gäller inom många av livets områden, i att
hitta arbete, utbildning, eller bostad. Svårigheterna
riskerar att leda till låg delaktighet i samhället, otrygghet och ohälsa, fysiskt såväl som psykiskt. Malmö stads
Årsredovisning 2020 lyfter hur coronapandemin försvårat för föreningar och mötesplatser, som har nyanlända
som målgrupp, att bedriva verksamhet. Däremot har
staden kunnat sjösätta ett gemensamt mottagningssystem för stadens grundskolor som är tänkt att
förenkla skolstarten för nyanlända familjer och bidra
till att likvärdigheten i mottagandet ökar. Samtidigt
har övergången till digital undervisning under en stor
del av 2020 medfört stora konsekvenser för deltagare
i språkintroduktion och SFI (Svenska för invandrare)
där många haft svårt att nå kunskapsmålen. Språkliga
hinder och bristande tillgång till internetuppkoppling
och datorer anges som främsta förklaring.

78 För detta mål har sex nämnder pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
79 För detta mål har sex nämnder pekats ut som särskilt ansvariga för arbetet mot måluppfyllelse.
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