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Förord
Denna rapport utgör den andra hållbarhetsrapport som följer upp Malmö stads
arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Den första
rapporten, Hållbarhetsrapport 2019, summerade stadens styrkor och utmaningar
utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. En av
slutsatserna 2019 var att staden förvisso har utmaningar inom samtliga
hållbarhetsdimensioner, men att utmaningarna inom den sociala dimensionen
tycks vara särskilt angelägna att analysera. Detta har varit fokus för
Hållbarhetsrapport 2020 – Att växa upp, leva och åldras i Malmö. I och med detta
fokus har Malmöborna stått i centrum av analyserna. En inledande
sammanfattning sammanställer de viktigaste resultaten för yngre, vuxna mitt i
livet, och äldre.
Årets rapport har involverat medarbetare på stadens samtliga förvaltningar.
Engagemanget har varit stort för att bidra till en aktuell beskrivning av
villkoren för de barn, vuxna och äldre som lever i Malmö.
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Sammanfattning
Årets Hållbarhetsrapport, Att växa upp, leva och åldras i Malmö, syftar till att
redovisa en uppdaterad lägesbild av Malmös utmaningar inom den sociala
dimensionen av Agenda 2030. Rapporten är framtagen för att kunna tjäna som
besluts- och planeringsunderlag för Malmö stads förvaltningar och bolag. Den
belyser levnadsvillkoren för Malmös barn, vuxna och äldre och analyserar hur
bland annat kön, ålder och socioekonomisk bakgrund skapar olika
förutsättningar för Malmöborna. Sammantaget ska rapporten bidra med aktuell
kunskap om hur socialt hållbart Malmö är och var de största utmaningarna
finns.
Merparten av den statistik som ligger till grund för analyserna i
Hållbarhetsrapport 2020 är från 2019, det vill säga före coronapandemins
utbrott. Det är rimligt att anta att pandemin fått direkta och indirekta
konsekvenser inom nästan alla de dimensioner som de globala
hållbarhetsmålen omfattar. En genomgående tendens världen över, och även i
Malmö, är att redan existerande ojämlikheter förstärkts i och med pandemin
samtidigt som nya grupper riskerar att hamna i utsatta livssituationer. För att ge
Malmö stad goda förutsättningar att motverka de långsiktiga konsekvenserna
av pandemin för Malmöborna behövs ytterligare analyser.
Årets Hållbarhetsrapport bekräftar vad tidigare rapporter visat, det vill säga att
Malmös största utmaning inom den sociala hållbarhetsdimensionen är den
ojämlikhet som finns i staden. Det är viktigt att poängtera att skillnader mellan
olika grupper inte är en utmaning som är unik för Malmö. Det som utmärker
situationen i Malmö, jämfört med många andra svenska städer, är att utsatta
grupper ofta utgör en större andel av befolkningen (till exempel andelen
nyanlända i grundskolan) och/eller att situationen är mer allvarlig för både
utsatta och icke utsatta grupper i Malmö (till exempel när det kommer till
arbetslöshet). Därmed blir utmaningarna större för Malmö även om
skillnaderna mellan grupperna i de flesta fall inte är större här än i andra städer.
Nedan följer en sammanfattning som är disponerad utifrån olika ålderssegment
och beskriver hur det är att växa upp, leva och bo samt åldras i Malmö.
Förhoppningen är att en sådan disposition bidrar med ett kompletterande
perspektiv på de resultat som redovisas utifrån sakområden i rapportens övriga
kapitel.
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Att växa upp i Malmö
Nästan var fjärde Malmöbo är yngre än 20 år. Detta är en större andel än i de
andra storstäderna, men i linje med riket i övrigt. Rapporten visar att det
överlag går bra för Malmös unga, men att det finns stora skillnader mellan olika
grupper. Samtidigt har Malmös barnfamiljer i snitt lägre inkomster än andra
hushåll i Malmö och befinner sig också oftare än andra typer av hushåll i en
utsatt situation på bostadsmarknaden.

Ekonomi och boende
Även om det överlag går bra för Malmös barn och barnfamiljer så gäller det
inte alla. Nästan vart fjärde barn i Malmö växer upp i ett ekonomiskt utsatt
hushåll, en större andel än i de andra storstäderna och i riket som helhet. En av
fem barnfamiljer och ett av fyra barn i Malmö är trångbodda, med kraftig
överrepresentation bland Malmöbor födda utanför Norden. Staden har också
utmaningar vad gäller hemlöshet bland barnfamiljer.

Skolresultat
Med en stor andel barn i utsatta livssituationer blir skolans kompensatoriska
uppdrag extra viktigt. Att andelen barn i förskola i Malmö har ökat över tid är
ur detta perspektiv positivt, likaså att andelen är lika hög som i riket som
helhet. Samtidigt har förskolor i socioekonomiskt utsatta områden en mindre
andel behöriga lärare än andra förskolor, trots att de tilldelas mer resurser.
Även i grund- och gymnasieskolan kvarstår skillnader mellan elever med olika
socioekonomi och migrationsbakgrund. Utrikesfödda elever och elever vars
föräldrar har låg utbildning får påtagligt lägre betyg än elever födda i Sverige
och elever vars föräldrar har hög utbildning. Samtidigt har skillnader utifrån
kön minskat sedan 2017, ett mönster som syns i hela Sverige.
Skillnaderna i skolresultat mellan barn med olika förutsättningar ger utslag även
på en aggregerad nivå. Malmö har totalt sett en jämförelsevis liten andel
niondeklassare som blir behöriga till gymnasiet och lägre genomströmning på
gymnasiet än de andra storstäderna, Skåne och riket. Detta gäller särskilt för
pojkar. Om man tar hänsyn till elevsammansättningen har Malmö däremot
ungefär samma andel behöriga grundskoleelever som i riket som helhet.
Malmös gymnasieskolor har till och med högre genomströmning än vad som
kan förväntas av en kommun med Malmös elevsammansättning. Nästan var
sjätte gymnasieelev i Malmö går på ett introduktionsprogram, och här är
genomströmningen något högre än i riket som helhet.

8

Hälsa
Inom hälsoområdet finns klara skiljelinjer mellan olika grupper av barn och
unga. I årskurs 4 uppger nästan alla barn att de mår bra och känner sig nöjda
med sig själva. I årskurs 7 och 8 stämmer detta fortfarande för pojkar men
nästan var femte flicka i denna ålder uppger att de inte är nöjda med sig själva.
Skillnaderna kvarstår upp i gymnasieåldern.
När det gäller förekomsten av övervikt är könsskillnaderna små, men barn med
utrikesfödda föräldrar eller med föräldrar som inte förvärvsarbetar är oftare
överviktiga än andra barn. Samtidigt är majoriteten, fyra av fem barn, i Malmö
normalviktiga.
Unga transpersoner och unga med funktionsnedsättning uppger sig ha en
sämre hälsa än andra unga, både fysiskt och psykiskt. I Region Skånes
folkhälsoenkät uppger elever med funktionsnedsättning bland annat att de trivs
sämre i skolan, skolkar mer, deltar i lägre grad i skolidrotten och upplever
studiesvårigheter i högre grad än elever utan funktionsnedsättning.

Trygghet och säkerhet
Känslan av otrygghet bland barn och unga skiljer sig åt mellan Malmös
områden. I Limhamn och Kirseberg med omnejd uppger sex procent av
barnen och ungdomarna att de inte känner sig trygga i sitt bostadsområde.
Runt Möllevången, Rosengård och Hermodsdal är andelen tre gånger så stor
och runt Lindängen fyra gånger så stor. Unga Malmöbor med
funktionsnedsättning känner sig oftare än andra otrygga i det egna
bostadsområdet. När det kommer till otrygghet i kollektivtrafiken visar
rapporten på en ökning under perioden 2012–2016. Det är framförallt flickor
som känner sig otrygga när de använder kollektivtrafiken eller rör sig ute på
stan.
Rapporten visar att det är vanligare med polisanmälningar gällande misshandel
av barn i Malmö än i de andra storstäderna och i landet som helhet. Barn och
unga i Malmö uppger också oftare än barn och unga i Stockholm och
Göteborg att de lever med hedersrelaterade begränsningar och/eller våld.

Fritid
En påtaglig majoritet av Malmös barn och unga uppger sig ha ett fritidsintresse
men det finns skillnader mellan olika grupper. Nio av tio barn med två
förvärvsarbetande föräldrar uppger att de har ett fritidsintresse, medan
detsamma gäller för bara tre av fyra barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar.
Fritidsaktiviteterna skiljer sig även åt mellan könen, där flickor i lägre
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utsträckning än pojkar deltar i det offentligt subventionerade kultur- och
fritidsutbudet. Det finns också skillnader mellan stadens områden, där barn i
områden med större socioekonomiska utmaningar i lägre grad deltar i olika
typer av fritidsaktiviteter Exempelvis är varannan flicka i Limhamn-Bunkeflo
med i en idrottsförening, men i Rosengård bara var femte.
Tre av fyra barn och unga i Malmö rör på sig på fritiden men även här finns
det stora skillnader mellan grupper. Pojkar, barn med svenskfödda föräldrar
och barn med föräldrar som förvärvsarbetar rör oftare på sig på fritiden än
andra barn.

Att leva, bo och arbeta i Malmö
I likhet med de andra storstäderna har Malmö en större andel av befolkningen
som är i arbetsför ålder jämfört med riket som helhet. Andelen högutbildade
invånare är högre än i de flesta andra kommuner. På så sätt finns en stor
potential i Malmös ekonomi, men för att kunna nyttja denna potential krävs att
fler Malmöbor kommer i arbete. Var tredje Malmöbo är född utomlands, vilket
är en större andel än i de övriga storstäderna, som i sin tur har en större andel
än riket. Andelen utrikesfödda är som störst, nästan 40 procent, i
åldersgruppen 20–64 år.

Bostadsmarknad
I början av 2000-talet fanns det en brist på bostäder i Malmö. De senaste årens
höga byggtakt har dock hjälpt till att minska denna brist. Trots det kvarstår
utmaningar på Malmös bostadsmarknad då de bostäder som finns tillgängliga
är för dyra för en stor del av Malmös befolkning. Den största utmaningen på
bostadsmarknaden idag är således mer en inkomstbrist än en rent kvantitativ
bostadsbrist.
Delvis kopplat till bostadspriserna finns en boendesegregation i Malmö.
Boendesegregationen är dock inte större än i Stockholm och Göteborg och
minskade dessutom något under perioden 2015–2019, både i Malmö och i de
övriga storstäderna. Överlag är Malmö något mindre segregerat än de andra
storstäderna sett till etnisk boendesegregation medan Malmö och Göteborg är
mer segregerade än Stockholm sett till ekonomisk boendesegregation.

Utbildningsnivå och arbetsmarknad
Malmö tillhör de tio procent av rikets kommuner som har högst andel
högutbildade invånare Ungefär hälften av stadens invånare i åldern 25–64 år
har eftergymnasial utbildning, med en något större andel bland kvinnor än
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bland män. Samtidigt har Malmö en relativt stor andel invånare som enbart har
förgymnasial utbildning. Denna andel sjönk snabbt i början av 2000-talet.
Under det senaste decenniet har andelen fortsatt att minska, om än inte i
samma takt som tidigare.
Skillnaderna i utbildningsnivå är stora mellan olika grupper. Malmöbor födda i
Sverige är oftare högutbildade än Malmöbor födda utanför Europa. Dessa
skillnader kvarstår, även om andelen med eftergymnasial utbildning ökar i alla
grupper. Det finns också tydliga skillnader mellan Malmös olika områden:
kommunens västra delar har en större andel högutbildade än kommunens östra
och södra delar.
Även arbetslösheten är ojämnt fördelad mellan Malmös områden, med störst
andel arbetslösa i de områden där utbildningsnivån är lägst. Arbetslösheten och
andelen av befolkningen som får ekonomiskt bistånd är högre i Malmö än i de
andra storstäderna och riket. Detta trots att en tredjedel av alla jobb i Skåne
finns i Malmö och att hälften av alla nya skånska jobb skapas i Malmö. Det är
tydligt att arbetslösheten är högre i Malmö än i de andra storstäderna oavsett
utbildningsnivå, födelseregion och kön. Detta gäller även jämfört med andra
skånska kommuner med liknande socioekonomiska förhållanden som Malmö,
trots att Malmö och dessa kommuner är del av samma arbetsmarknad.

Trygghet och säkerhet
Generellt ligger nivån av otrygghet över rikssnittet, men under snittet för Skåne
som helhet. En av tre Malmöbor i åldern 18–64 år har avstått från att gå ut på
grund av rädsla för att bli överfallen. Det finns stora skillnader mellan olika
områden i Malmö, där Lindängen med omnejd upplevs som mest otryggt och
områdena runt Fridhem och Ribersborg som minst otrygga. Kvinnor känner
sig oftare än män osäkra utomhus kvällstid.
Samtidigt som känslan av otrygghet ligger över rikssnittet är antalet
polisanmälda brott mot liv och hälsa, mot frihet och frid samt stöld, rån och
bedrägerier (så kallade mängdbrott) per 100 000 invånare fler i Malmö än i de
andra storstäderna. Detsamma gäller för våldsbrott, även om trenden där är
nedåtgående. Malmö sticker speciellt ut jämfört med de andra storstäderna när
det kommer till antal anmälningar om misshandel mot kvinnor. Det dödliga
våldet ökade både i Malmö och nationellt fram till 2019, bland annat på grund
av ökat våld i kriminella miljöer. Sedan dess har det genomförts större insatser
mot den organiserade brottsligheten i Malmö, Operation Rimfrost och Sluta skjut
som sannolikt lett till en minskning av det dödliga våldet.
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När det gäller polisanmälningar om sexualbrott ligger Malmö något under
rikssnittet. Antalet polisanmälda hatbrott per 100 000 invånare var lägre i
Malmö än i Stockholm och något högre än i Göteborg. Merparten av de
anmälda hatbrotten i Malmö hade främlingsfientliga eller rasistiska motiv.
En stor andel av polisanmälda brott sker i områden med många barer och
nattklubbar. Andelen personer som i undersökningar uppger sig ha utsatts för
våld under det senaste året är dock större bland de som bor i områden med
större socioekonomiska utmaningar. Det finns alltså en skillnad mellan var
brotten sker och varifrån de som utsätts för brotten bor.

Hälsa
Hälsan har förbättrats sedan 1990-talet för de flesta grupper i Malmö, även i
relation till Skåne och resten av landet. Skillnader kvarstår dock mellan högoch lågutbildade och mellan Malmöbor födda i Sverige och (framförallt) födda
utanför Europa.
Andelen Malmöbor som uppger nedsatt psykisk hälsa är som störst bland
kvinnor i åldrarna 18–34. Även bland män är den psykisk hälsa som sämst i
detta åldersspann, även om den är bättre än för kvinnor. Skillnaderna mellan
könen är större än skillnaderna mellan hög- och lågutbildade och mellan
grupper födda i olika länder.
Andelen överviktiga Malmöbor har varit relativt konstant under 2000-talet,
medan fetma har blivit vanligare. Andelen med fetma har ökat särskilt bland
Malmöbor födda utanför Norden och Malmöbor utan eftergymnasial
utbildning. Det motsatta gäller för fysisk aktivitet, där Malmöbor med
eftergymnasial utbildning och Malmöbor födda i Sverige är de som är mest
fysiskt aktiva. Skillnaderna mellan könen är små.
Andelen Malmöbor i åldern 18–64 år som röker eller har en riskkonsumtion av
alkohol har minskat kraftigt sedan början av 2000-talet. Skillnaden mellan olika
grupper kvarstår dock där män och personer födda i Sverige är
överrepresenterade.

Tillit
Det finns stora skillnader inom staden både vad gäller socialt deltagande och
graden av tillit till andra. Tydligast framträder skillnaderna om man jämför olika
områden i staden, där Rosengård utmärker sig med påtagligt lägre socialt
deltagande och lägre grad av tillit till andra, medan Fridhem och Ribersborg
visar ett högt socialt deltagande och Limhamn, Fridhem och Bunkeflostrand
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visar höga grader av tillit. Rapporten konstaterar även andra skillnader där
exempelvis yngre vuxna (18–34 år) har högre grad av socialt deltagande än
äldre i arbetsför ålder (55–64 år).
Överlag har Malmöbornas förtroende för olika samhällsinstitutioner ökat
under 2000-talet. I åldersspannet 18–64 år är det vanligare att personer med
enbart förgymnasial utbildning saknar förtroende för samhällsinstitutioner.

Att åldras i Malmö
Precis som i resten av Sverige ökar andelen personer som är 65 år och äldre i
Malmö snabbt. Detta sker dock från en, för riket, låg nivå. Andelen
utrikesfödda är lägre bland äldre än bland barn och unga och invånare i
arbetsför ålder, men förväntas öka framöver.

Ekonomi och boende
Liksom i riket som helhet har invånare över 80 år i Malmö låga inkomster
jämfört med invånare i arbetsför ålder. Detta gäller framförallt för kvinnor. Sett
till hushållssammansättningen har gruppen strax över pensionsåldern, 65–69åringar, däremot bland de högsta inkomsterna i Malmö. Samtidigt uppger
Malmöbor i åldrarna 65–84 i lägre utsträckning än yngre att de har svårt att
klara sina löpande utgifter.
På bostadsmarknaden klarar sig äldre bra. Endast tre procent av Malmöborna i
åldersgruppen 65 år eller äldre bor i ett trångbott hushåll. Detta är en lägre
andel än i någon annan grupp som studeras i rapporten. Även sett till
hemlöshet eller hushåll som bedöms ha en osäker boendesituation är äldre
underrepresenterade. Även om det finns äldre i Malmö som är trångbodda eller
hemlösa är alltså situationen på bostadsmarknaden bättre för äldre än för
någon annan åldersgrupp.

Trygghet, ensamhet och tillit
Fler än fyra av fem av de som bor på särskilt boende i Malmö är nöjda med sitt
boende. Det är en större andel än i Göteborg, Stockholm och riket som helhet.
Bland äldre med hemtjänst är ungefär samma andel som de med särskilt
boende nöjda. Detta är dock en lägre nivå än i riket.
Samtidigt upplever många äldre ofrivillig ensamhet; för äldre med hemtjänst
sticker Malmö ut med högre grad av ensamhet än Stockholm, Göteborg och
riket, medan inga skillnader syns för äldre på särskilt boende. Fler kvinnor än
män uppger sig ofta vara ensamma, både bland äldre med hemtjänst och bland
äldre på särskilt boende. Mer än var tredje person i åldern 75–84 år deltar sällan
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eller aldrig i sociala aktiviteter, vilket är den största andelen bland Malmöborna.
Två av fem äldre Malmöbor uppgav år 2019 att de avstått från att gå ut på
grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad, vilket är
en något större andel än bland vuxna i arbetsför ålder.
Äldre har generellt sett högre tillit till andra än vad yngre har. Samtidigt har
äldre Malmöbor lika lågt eller ännu lägre förtroende för samhällsinstitutioner
som Malmöbor i arbetsför ålder har, med undantag för media och Polisen där
de äldres förtroende är högre.

Hälsa
Malmöborna blir allt friskare, vilket bland annat resulterar i högre
medellivslängd. Trots detta är medellivslängden fortfarande något lägre än i
riket som helhet. Medellivslängden skiljer sig kraftigt åt mellan olika grupper.
Bland annat lever en man med eftergymnasial utbildning i snitt 7 år längre än
en man med enbart förgymnasial utbildning i Malmö, en något större skillnad
än i riket som helhet.
Även äldre Malmöbor blir allt friskare. Bland kvinnor 75–84 år anger dock
fortfarande bara 40 procent att de har bra hälsa. Motsvarande siffra för män är
56 procent. Samtidigt är andelen som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande
lägre bland äldre än bland yngre åldersgrupper. Speciellt personer strax över 65
år uppger sällan att de har nedsatt psykiskt välmående.
Äldre i Malmö rör på sig i ungefär samma utsträckning som yngre och en lägre
andel av dagens äldre röker jämfört med äldre för 20 år sedan. Riskkonsumtion
av alkohol och fetma har dock ökat i gruppen under samma period.
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1. Inledning
Bakgrund och fokus
Uppdraget att utveckla en Hållbarhetsrapport har sitt ursprung i
Malmökommissionens arbete (åren 2010–2013) och 2016 presenterades den
första rapporten. Sedan 2017 bedriver Malmö stad ett kommunövergripande
utvecklingsarbete kring genomförandet av Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen. I 2019 års Hållbarhetsrapport gjordes en analys av var
Malmö befann sig i relation till samtliga globala hållbarhetsmål. I årets
Hållbarhetsrapport har fokus begränsats till den sociala dimensionen av
Agenda 2030. Med begränsningen följer att några av de 17 målen inte följs upp
i denna rapport.1 Hållbarhetsrapport 2020 relaterar till följande mål:

Figur 1. De globala mål som berörs i årets Hållbarhetsrapport.

Social hållbarhet
Social hållbarhet är av avgörande betydelse för ett demokratiskt samhälle och
ses som nödvändigt även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Colantino
2009; Statens offentliga utredningar, SOU 2000:7). Ett socialt hållbart samhälle
tål påfrestningar samt är anpassningsbart och förändringsbenäget. En
förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett
välfärdssamhälle ska erbjuda och att det som erbjuds:
•

tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de
mänskliga rättigheterna säkerställs

Årets rapport är inte heller en fullständig uppföljning och nulägesanalys av de
aktuella målen, utan lyfter fram mål och indikatorer där det bedöms vara relevant men
kompletterar sedan med andra indikatorer för att bredda nulägesanalysen.

1
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•

bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön,
utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och
funktionsnedsättning

•

anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov 2 för att säkerställa en god och jämlik hälsa.

I den så kallade Brundtlandrapporten från 1987 definieras de tre
dimensionerna av hållbarhet. Dessa är:
•

miljömässig eller ekologisk dimension: att hushålla med
naturresurser och ekosystemtjänster för människor och andra
arter på lång sikt

•

ekonomisk dimension: att tillgodose allas grundläggande behov i
relation till jordklotets ändliga resurser, det vill säga en ekonomisk
utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den
ekologiska eller sociala dimensionen

•

social dimension: att sträva mot ett samhälle där grundläggande
mänskliga rättigheter uppfylls.

Ett socialt hållbart samhälle är således ett jämlikt samhälle där människor lever
ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög
tolerans där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit
och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Syfte
Årets Hållbarhetsrapport, Att växa upp, leva och åldras i Malmö, syftar till att
redovisa en lägesbild av Malmös utmaningar inom den sociala
hållbarhetsdimensionen. Rapporten ska vara relevant för en bred målgrupp och
som sådan kunna tjäna både som besluts- och planeringsunderlag och som
underlag i dialogerna mellan Malmö stads förvaltningar. 3 Årets rapport sätter
Detta är invävt i den för Agenda 2030 centrala principen om att inte lämna någon
utanför (Leave no one behind).
3 Hållbarhetsrapporten bör inte ses som en fördjupande analys inom något av de
aktuella områdena. Tvärtom är ambitionen att rapporten på bred front ska analysera
och beskriva läget inom områden som är relevanta för Malmö stads fortsatta arbete
med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Med rapporten som utgångspunkt
ska det även vara möjligt att identifiera områden som kan komma att behöva
ytterligare fördjupning, exempelvis för att förbättra kunskapsläget eller för att
prioritera resurser på ett sätt som stärker den sociala hållbarheten i Malmö.
2
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fokus på Malmöborna genom att beskriva och analysera ett brett spektrum av
förutsättningar och utfall för olika grupper av Malmöbor. Rapporten belyser
levnadsvillkoren för Malmös barn, vuxna och äldre och analyserar hur bland
annat kön, ålder och socioekonomisk bakgrund skapar olika förutsättningar för
Malmöborna. Sammantaget ska analyserna bidra med aktuell kunskap om hur
socialt hållbart Malmö är och identifiera var de största utmaningarna finns.

Frågeställningar
Med avstamp i det ovan beskrivna syftet, fokuseringen på den sociala
dimensionen av Agenda 2030 och Malmöborna i centrum av analyserna
utkristalliseras nedanstående frågeställningar, som bidrar med dispositionen för
årets Hållbarhetsrapport.
•

Hur ser Malmös befolkning ut?

•

Hur bor Malmöborna?

•

Hur ser Malmöbornas utbildning ut?

•

Hur fungerar Malmös arbetsmarknad?

•

Hur ser Malmöbornas ekonomiska villkor ut?

•

Hur ser Malmöbornas vardag ut?

•

Hur trygga är Malmöborna?

•

Hur mår Malmöborna?

Tillvägagångssätt
Årets hållbarhetsrapport har tagits fram tillsammans med medarbetare från
samtliga förvaltningar, sammantaget har ett 40-tal personer på olika sätt
bidragit. 4 Stadskontoret har ansvarat för att analysera data och skriva fram de
olika kapitlen. En andra fas av involvering och förankring på stadens
förvaltningar genomfördes när det fanns ett första utkast av rapporten i sin
helhet. Nästan alla förvaltningar inkom med återkoppling och den återkoppling
som gavs har till stor del arbetats in i rapporten. Stadskontoret ansvarar för
rapportens slutsatser.

Vissa förvaltningar har bidragit med skriftliga underlag till rapporten, medan andra
förvaltningar fungerat som stöd och bollplank i arbetet med att navigera fram till en
central kärna inom de skiftande områden som rapporten belyser.

4
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Metod, material och jämförelser
Eftersom årets rapport ska ge en lägesbild av hur det är att växa upp, leva och
åldras i Malmö har analyserna tagit fasta på detta. Utöver åldersgrupper har
analyserna genomgående gjorts utifrån bakgrundsvariabler såsom kön,
utbildningsbakgrund, sysselsättningsstatus samt födelseland/region. Där så har
varit möjligt har analyserna även gjorts utifrån den områdesindelning som finns
i Malmö utifrån arbetet med CTC (Communities That Care), som beskrivs
nedan. I delar av rapporten jämförs Malmö även med Stockholm och
Göteborg, riket som helhet och Skåne. Dessa jämförelser syftar till att
tydliggöra likheter och skillnader mellan befolkningen och dess förutsättningar
i Malmö och andra delar av landet. Stockholm och Göteborg har i egenskap av
storstäder, universitetsstäder och regionala tillväxtmotorer många likheter med
Malmö. Göteborg liknar också Malmö i termer av demografisk och
socioekonomisk struktur. Övriga Skåne tillhör samma arbetsmarknadsregion
som Malmö och har ett stort befolkningsutbyte med Malmö genom in- och
utflyttning. Rikssnittet redovisas i figurer och tabeller och tjänar som
utgångspunkt för de statistiska jämförelserna.
Rapporten bygger främst på kvantitativ analys och ger en deskriptiv bild av
läget och utvecklingen inom de områden 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 denna typ av analys.
En stor del av statistiken 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.

Geografisk indelning
Sedan år 2020 pågår en utredning som handlar om att se över struktur och
styrning av det arbete som bedrivs i stadens olika områden (STK-2020-77).
Målet är att finna former för hur arbetet bäst organiseras för att möjliggöra ett
samlat och systematiskt grepp för att förbättra levnadsförhållandena för
Malmöbor i socioekonomiskt utsatta områden och samtidigt ta hänsyn till de
lokala förutsättningar som råder i olika delar av staden. Detta komma att
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utgöra en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla staden i riktning mot ett
mer socialt hållbart samhälle. Stadskontoret avser att i sammanhanget använda
sig av den geografiska indelning som redan finns på plats genom stadens CTCarbete, där staden delas in i 14 områden.5, 6

Figur 2. Karta över de 14 områdena med namn som används inom arbetet med CTC samt
Hållbarhetsrapport 2020.

Årets Hållbarhetsrapport utgår så långt som möjligt från CTC-indelningen när
statistik bryts ner i geografiska områden. Eftersom områdena är nya saknas
ibland statistik bakåt i tiden. Därför har det inte alltid varit möjligt att göra
jämförelser över tid.

Identifierade luckor i statistiken
Som tidigare konstaterats av bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB) finns
ett flertal områden där det saknas statistik för att bilden ska bli komplett
gällande hur olika grupper av människor har det i relation till målen i Agenda
2030 (SCB 2019; 2020–1). Exempel på grupper som är svåra att synliggöra
utifrån det datamaterial som finns är:
•

personer med funktionsnedsättning, inklusive barn med
funktionsnedsättning

•

nationella minoriteter

CTC är ett system för förebyggande arbete vars mål är att förbättra barns
uppväxtvillkor genom att minska förhöjda riskfaktorer och öka svaga skyddsfaktorer,
som är bakomliggande orsaker till kriminalitet, våld, ofullständig skolgång och psykisk
ohälsa. Arbetet inom CTC bygger på lokala insatser valda utifrån det lokala behovet,
för att motverka de riskfaktorer som är viktigast i varje område.
6 I Appendix redovisas vilka områden som ryms under beteckningarna A-N.
5
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•

personer som arbetar tillfälligt i Sverige men är folkbokförda i ett
annat land

•

asylsökande som väntar på beslut

•

papperslösa (till exempel asylsökande som fått avslag men är kvar
i landet och arbetande utan arbetstillstånd)

•

barn i allmänhet och yngre barns hälsa i synnerhet

•

omhändertagna barn

•

HBTQIA-personer

•

kvinnor och barn som utsatts för människohandel för sexuella
ändamål, samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Årets Hållbarhetsrapport analyserar data och synliggör skillnader där så är
möjligt. I vissa fall har kvalitativ data som ger aktuell kunskap funnits med som
underlag. Detta gäller exempelvis det underlag som berör barn och unga med
funktionsnedsättning som härrör från en kartläggning som genomfördes av
funktionsstödsnämnden 2020.

Coronapandemin
När arbetet med årets Hållbarhetsrapport går mot sitt slut är det ännu inte
möjligt att fullt ut analysera och överblicka de konsekvenser som följer i
kölvattnet av coronapandemin. Merparten av den statistik som ligger till grund
för analyserna i Hållbarhetsrapporten är från 2019, det vill säga före pandemins
utbrott. Det som kan sägas med visst mått av säkerhet är att coronapandemin
fått direkta och indirekta konsekvenser inom nästan alla dimensioner som
omfattas av de globala hållbarhetsmålen. Pandemins konsekvenser handlar
således ytterst om människors rätt till liv, hälsa och försörjning, både kortsiktigt
och långsiktigt. Konsekvenserna är kopplade såväl till själva viruset som till
strategier för att hantera och motverka dess spridning (FN:s högkommissarie
för mänskliga rättigheter (OHCHR) 2020). Nationellt görs bedömningen att
alla folkhälsopolitiska mål påverkats negativt och flera aktörer har
dokumenterat olika typer av kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för
individer och grupper i samhället (Folkhälsogruppen SKR 2020; Mistra Urban
Future 2020). En tendens världen över, och även i Malmö, är att redan
existerande ojämlikheter har förstärkts i och med pandemin, samtidigt som nya
grupper riskerar att hamna i utsatta livssituationer (FN 2020). För att ge Malmö
stad goda förutsättningar att motverka de långsiktiga konsekvenserna för
Malmöborna pågår ett analysarbete som följer utvecklingen över tid.
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2. Hur ser Malmös befolkning ut?
Det som kanske allra mest definierar en stad är de människor som bor där.
Malmö har förändrats på flera sätt under de senaste decennierna. I den
pågående omvandlingen från industri- till kunskapsstad har stadens befolkning
samtidigt vuxit snabbt och dess befolkningsstruktur har förändrats.
Malmöbornas förändrade sammansättning och behov sätter nya ramar för hur
den kommunala verksamheten kan och bör bedrivas.

Befolkningstillväxt

Index, 1990=100

Malmö är sedan 2000-talets början Sveriges snabbast växande storstad. Mellan
1990 och 2019 ökade stadens befolkning med hela 47 procent, vilket visas i
Figur 3. 7
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Figur 3. Befolkningstillväxt i Malmö, Stockholm, Göteborg, riket och Skåne som index,
1990=100. Utfall 1990–2019 samt prognos 2020–2030. Region Skånes prognos sträcker sig
endast till och med 2029. Källa: Stadskontoret, Malmö stad 2020–1; Sweco 2020; Göteborgs stad
2020; SCB-Statistikdatabasen; Region Skåne 2020–1.

Åldersstruktur
Malmöbornas åldersstruktur har förändrats under senare decennier.
Utvecklingen är en del av ett nationellt mönster där den yngre befolkningen i
allt högre grad koncentreras till storstäderna. Trenden är dock starkare i Malmö
än i Stockholm och Göteborg.
Andelen Malmöbor i åldersspannet 20–64 år har ökat sedan 1990-talet och har
under den senaste tioårsperioden legat på nivåer strax under de i Stockholm
och Göteborg. Vid årsskiftet 2019/2020 bodde nästan 212 000 personer8 i
7 Under samma period växte Stockholms befolkning med 44 procent, Göteborgs med
33 procent, Skånes med 29 procent och Sveriges totala befolkning med 20 procent
(SCB-Statistikdatabasen).
8 Av dessa är 106 615 män och 105 373 kvinnor.
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detta åldersspann i Malmö. Även andelen 0–19-åringar har ökat. År 2019 var
23 procent av Malmöborna, eller 80 000 personer,9 i detta åldersspann. Denna
siffra motsvarar rikssnittet men är högre än i de övriga storstäderna. 10 Medan
andelen i åldersgruppen 65 år och äldre har ökat i både riket, Skåne och de
övriga storstäderna sedan mitten av 2000-talet, har den fortsatt att minska i
Malmö. År 2019 var 15,2 procent av Malmöborna, eller cirka 52 000
personer,11 minst 65 år. Andelen Malmöbor i åldersgruppen liknar numera
andelarna i Stockholm och Göteborg12 (SCB-Statistikdatabasen).
Även om Malmöbornas genomsnittsålder förväntas stiga under det kommande
decenniet, förväntas staden fortsatt ha många barn och unga samt få äldre
jämfört med både riket, Skåne och de övriga storstäderna. Samtidigt väntas
andelen i arbetsför ålder minska något och fortsatt ligga strax under nivåerna i
Stockholm och Göteborg. Därför är den demografiska försörjningskvoten13,
som är ett ungefärligt mått på hur många personer (utöver sig själv) som varje
person i arbetsför ålder behöver försörja, lägre än riks- och Skånesnitten men
högre än i de övriga storstäderna, och väntas så förbli. 14 Detta innebär att
Malmö, jämfört med riket och övriga Skåne, har goda demografiska
förutsättningar för att uppnå en stabil samhällsekonomisk situation under det
kommande decenniet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att den reella
försörjningskvoten inte enbart avgörs av befolkningens åldersfördelning, utan
även av andelen av den arbetsföra befolkningen som faktiskt arbetar och som
via skatteintäkter bidrar till den gemensamma ekonomin. I dagsläget är detta en
utmaning i Malmö: jämfört med andra svenska kommuner är Malmöbornas
sysselsättning låg och andelen som försörjs genom ekonomiskt bistånd eller
arbetslöshetsersättning hög (se kapitel 5 och 6). Detta innebär att antalet
personer som varje förvärvsarbetande person i praktiken försörjer utöver sig
själv är betydligt högre än den demografiska försörjningskvoten.

9 Av

dessa är 40 933 pojkar och 39 066 flickor.
Andelen 0–19-åringar var 21,8 procent i både Stockholm och Göteborg år 2019.
11 Av dessa är 23 075 män och 29 104 kvinnor.
12 Andelen i åldrarna 65 år och äldre var 15 procent i Stockholm och 15,5 procent i
Göteborg år 2019. Rikssnittet var 20 procent och Skånes snitt var 19,6 procent.
13 Den demografiska försörjningskvoten mäts som antalet personer i icke-arbetsför
ålder (under 16 år och 65 år +) per 100 personer i arbetsför ålder (16–64 år).
14 År 2019 var den demografiska försörjningskvoten 62 i Malmö, 58 i Stockholm, 59 i
Göteborg och 76 i både riket och Skåne.
10
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Figur 4. Andel av befolkningen i åldersgruppen 20-64 år i Malmö, Stockholm, Göteborg, riket och
Skåne (%). Utfall 1990-2019 samt prognos 2020-2030. Region Skånes prognos sträcker sig
endast till och med 2029. Notera att den vertikala axeln är bruten. Källa: Stadskontoret, Malmö
stad 2020–1; Sweco 2020; Göteborgs stad 2020; SCB-statistikdatabasen; Region Skåne 2020–1.
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Figur 5. Andel av befolkningen i åldersgrupperna 0–19 och 65+ år i Malmö, Stockholm,
Göteborg, riket och Skåne (%). Utfall 1990–2019 samt prognos 2020–2030. Region Skånes
prognos sträcker sig endast till och med 2029. Notera att de vertikala axlarna är brutna. Källa:
stadskontoret, Malmö stad 2020–1; Sweco 2020; Göteborgs stad 2020; SCB-Statistikdatabasen;
Region Skåne 2020–1.

Födelseland/födelseregion
I Malmö är en tredjedel av befolkningen född utanför Sverige. Det är en stor
andel jämfört med i de övriga storstäderna, riket och Skåne. Gentemot
Stockholm och Göteborg är skillnaden, i relativa termer, störst bland personer
som är födda i Norden, medan skillnaden gentemot riket är störst bland
personer som är födda utanför EU (SCB-Statistikdatabasen).15 De vanligaste
15 Andelen födda i Norden utanför Sverige i Malmö var år 2019 36 procent större än i
riket, 60 procent större än i Stockholm och 58 procent större än i Göteborg. Andelen
födda utanför EU28 var 82 procent större än i riket, 40 procent större än i Stockholm
och 19 procent större än i Göteborg.
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födelseländerna bland utlandsfödda Malmöbor är Irak (3,4 procent av Malmös
befolkning 2019), Syrien (2,3 procent), Jugoslavien (2,2 procent), Danmark (2,1
procent) och Polen (2,0 procent) (SCB-Skånedatabasen).
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Figur 6. Befolkningen per födelseregion i Malmö, Stockholm, Göteborg, riket och Skåne 2019 (%).
Källa: SCB-Statistikdatabasen.

Malmöbornas födelseländer varierar mellan åldersgrupper, vilket framgår av
Figur 7. En anledning är att åldersfördelningen bland migranter ofta skiljer sig
från åldersfördelningen i ursprungs- och ankomstländerna. Dessutom varierar
både antalet migranter och deras åldersfördelning över tid, beroende på en
mängd olika förhållanden i Sverige och omvärlden.
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Figur 7. Andel Malmöbor per kön, åldersgrupp och födelseregion 2019 (%). Källa: SCBSkånedatabasen.

Andelen utrikesfödda är lägst bland barn och unga. Anledningen är att färre
har hunnit flytta till ett annat land under sina tidiga levnadsår jämfört med
senare under livet. Andelarna som är födda i Norden respektive övriga
EU/EFTA är ungefär lika stor bland 20–64-åringar och personer som är 65 år
och äldre, medan andelen som är födda utanför EU/EFTA är större i
åldersgruppen 20–64 år. Detta beror på att antalet som flyttar till Malmö från
länder utanför EU/EFTA har ökat under senare decennier och att invandrare
från dessa länder ofta är relativt unga. Det gäller både personer som kommer
hit för att arbeta eller studera och personer som kommer hit för att söka asyl.
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Efterhand som dessa personer åldras förväntas andelen som är födda utanför
EU/EFTA utgöra en allt större andel av Malmös äldre befolkning.
Tabell 1 visar hur fördelningen av Malmöbor ser ut i de olika områdena. I två
områden, område B och I (Hermodsdal respektive Rosengård) är Malmöbor
födda utomlands i majoritet. I områdena F och G (Fridhem och Ribersborg
respektive Limhamn) är istället fyra av fem boende födda i Sverige.
(Bostadssegregationen i Malmö diskuteras vidare i kapitel 3.)

Område
A: Möllevången m fl
B: Hermodsdal m fl
C: Kirseberg
D: Bunkeflostrand m fl
E: Bellevuegården,
Lorensborg m fl
F: Fridhem, Ribersborg m fl
G: Limhamn, Djupadal m fl
H: Västra hamnen m fl
I: Rosengård m fl
J: Jägersro, Videdal m fl
K: Kroksbäck, Holma m fl
L: Lindängen m fl
M: Borgmästaregården,
Lindeborg m fl
N: Oxie m fl

Sverige

Norden
utom
Sverige

Män
EU28
utom
Norden

Övriga
världen

Sverige

Kvinnor
Norden
EU28
utom
utom
Sverige
Norden

Övriga
världen

64%
43%
65%
79%

2%
2%
2%
6%

8%
8%
7%
5%

27%
47%
25%
10%

66%
45%
65%
79%

3%
3%
3%
5%

7%
9%
8%
5%

24%
43%
25%
11%

65%
83%
82%
74%
38%
73%
52%
43%

2%
2%
3%
4%
2%
2%
4%
5%

5%
5%
5%
7%
5%
5%
5%
8%

28%
9%
10%
15%
55%
20%
39%
44%

67%
83%
81%
74%
38%
74%
51%
47%

2%
2%
3%
3%
3%
2%
4%
5%

6%
5%
5%
7%
6%
6%
7%
9%

24%
9%
11%
16%
53%
19%
38%
39%

64%
69%

3%
5%

6%
6%

28%
20%

65%
71%

2%
5%

8%
6%

25%
18%

Tabell 1 Födelseland per område. Källa: SCB-Skånedatabasen.

Kommunmottagna, det vill säga före detta asylsökande eller deras anhöriga
som bosätter sig i kommunen efter att ha fått uppehållstillstånd, utgör en
minoritet av de personer som flyttar till Malmö från utlandet.16 Samtidigt är
kommunmottagna en utsatt grupp och därmed i behov av relativt stora
kommunala insatser. År 2019 var antalet kommunmottagna i Malmö 989

År 2019 flyttade totalt 7 326 personer från utlandet till Malmö. Av dessa var 989
kommunmottagna, det vill säga före detta asylsökande eller deras anhöriga, medan 6
337 flyttade till Sverige av andra anledningar. Totalt 680 av dem som flyttade till
Malmö från utlandet var födda i Sverige och 6 646 var födda i utlandet. Grund för
bosättning redovisas inte i statistiken över antal inflyttade till kommunen (SCBSkånedatabasen).
16

25

Kommunmottagna per
1000 invånare

personer, varav 468 kvinnor och 521 män.17 Det motsvarar 2,9 personer per
1000 invånare, vilket är mer än i riket (2,5 personer per 1000 invånare),
Stockholm (2,1 personer), Göteborg (2,4 personer) och Skåne (2,7 personer).
Figur 8 visar att Malmös kommunmottagande sedan 2010 har legat i linje med
Göteborgs, rikets och Skånes, medan Stockholms mottagande har varit lägre.
10
8

Stockholm

6

Göteborg
Riket

4

Skåne

2
0

Malmö
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figur 8. Antal kommunmottagna per 1 000 invånare i Malmö, Stockholm, Göteborg, riket och
Skåne, 2010-2019. Källa: Kolada N02006.

17 Bland de kommunmottagna finns generellt fler män än kvinnor. För Sverige som
helhet var i snitt 53 procent av de kommunmottagna per år under perioden 2009–
2018 män (SCB-Statistikdatabasen).
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3. Hur bor Malmöborna?
Att ha någonstans att bo är en mänsklig rättighet. Ett hem är en plats för
återhämtning, rekreation och trygghet. Att säkra bostäder till överkomliga
kostnader är därför en viktig del av arbetet med Agenda 2030. Det finns stora
utmaningar på Malmös bostadsmarknad som måste överkommas för att
Malmö ska uppnå detta mål. Detta trots ett mycket stort antal nytillkomna
bostäder de senaste åren.

Hyresrätter i Malmö

Hyresrätter per 1000
invånare

Hyresrätter är den viktigaste upplåtelseformen för grupper som har svårt att ta
sig in på bostadsmarknaden. Figur 9 visar att antalet hyresrätter per 1 000
invånare har minskat under 2000-talet i alla storstäder samt i Skåne och Sverige
som helhet. Detta berodde inte minst på ombildningar av hyresrätter till
bostadsrätter, främst under perioden 2002–2008 (Stadsbyggnadsnämnden,
Malmö stad 2019). Den höga byggtakten i Malmö under senare tid har dock
gjort att antalet hyresrätter har ökat snabbare än befolkningsutvecklingen de
senaste åren.
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Figur 9. Antal hyresrätter per 1 000 invånare i Malmö, Stockholm, Göteborg, riket och Skåne
2000–2019. Källa: SCB-Statistikdatabasen.

MKB har, i kraft av sin ställning som Malmös enda allmännyttiga
bostadsbolag 18, stor betydelse för boendesituationen för ekonomiskt utsatta
grupper – inte minst för att bolaget är ett av få som accepterar ekonomiskt
bistånd som inkomst bland sina hyresgäster. År 2018 bodde 44 procent av de
personer i Malmö som fick ekonomiskt bistånd under minst tio av årets
månader i allmännyttans bostäder (SCB-Skånedatabasen). Mellan 2006 och
2019 byggde MKB en stor mängd lägenheter. Antalet MKB-lägenheter i A-läge
(de mest attraktiva lägena) ökade under perioden med 2 200 och antalet i BAllmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att
tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla.

18
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Kronor per kvadratmeter

läge ökade med 1 600. Under samma period minskade antalet lägenheter i Cläge 19, vilket är kategorin i de minst attraktiva områdena (MKB 2006–2019). Då
nybyggnation har högre hyror än genomsnittet har andelen av MKB:s bestånd
med låga hyror sjunkit. Detta påverkas också av att nybyggnationen till stor del
har skett i stadens mest attraktiva områden, där hyresnivåerna är som högst.
Bristen på billiga hyreslägenheter förstärks ytterligare av den svarta marknaden
för hyreskontrakt. Storleken på den svarta marknaden är av naturliga skäl inte
känd, men enbart under 2020 återtog MKB ensamt över 200 lägenheter i sitt
bestånd på grund av olovlig andrahandsuthyrning (MKB 2020).
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Figur 10. Genomsnittlig årshyra i Malmö, Stockholm, Göteborg, riket och Skåne (kronor per
kvadratmeter) 2016–2020. Notera att den vertikala axeln är bruten. Källa: SCBStatistikdatabasen.

Det låga antalet hyresrätter per 1 000 invånare jämfört med situationen för 20
år sedan och den minskande andelen hyresrätter med låg hyra, åtminstone i
allmännyttan, kan vara bidragande faktorer till Malmös relativt sett höga
hyresnivåer, vilka visas i Figur 10. År 2018 motsvarade den genomsnittliga
hyran för en 50 kvadratmeter stor bostad 28 procent av den genomsnittliga
disponibla årsinkomsten bland Malmöbor boende i hyresrätt. I Stockholm och
Göteborg var motsvarande siffra 23 respektive 24 procent.20 Dock ska man
beakta att inkomststatistik från SCB inte innefattar inkomster från Danmark,
vilket innebär att inkomsterna i Malmö konsekvent underskattas. Detta är
sannolikt en viktig delförklaring till skillnaderna mellan städerna, även om det
inte förklarar hela skillnaden. Höga hyreskostnader är även en orsak till att
hushåll behöver ekonomiskt bistånd och har svårigheter att uppnå egen
försörjning (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020–1).
19 Denna

utveckling beror till stor del på att MKB 2016 sålde 1 660 lägenheter till
projektet Culture Casbah i Rosengård. MKB är delägare i projektet men lägenheterna
förvaltas numera av Rosengård fastigheter.
20 Räkneexemplet baseras på den genomsnittliga årshyran per kvadratmeter samt den
genomsnittliga disponibla inkomsten per konsumtionsenhet för personer i åldern 20
år och över i respektive stad (SCB-Statistikdatabasen).
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Boverket bedömer att 35 000 hushåll i Malmö saknade en rimlig bostad på
grund av trångboddhet och/eller ansträngd boendeekonomi år 2018. 21 Detta
motsvarar 22 procent av alla hushåll, vilket är den tredje högsta siffran bland
de svenska kommunerna efter Botkyrka och Stockholm. Bland de åtta
kommuner som har störst utmaningar på bostadsmarknaden mätt på detta sätt
är Malmö den enda kommun som inte ligger i Stockholmsregionen. Andelen
kan jämföras med de 14 procent som saknar en rimlig bostad i Sverige som
helhet. Andelen i Malmö har dock minskat från 24 procent år 2012, medan den
i resten av Sverige har legat på en stabil nivå. Malmö har därför närmat sig
riksgenomsnittet över tid, om än långsamt. I Malmö var 3,1 procent av
hushållen både trångbodda och hade en ansträngd boendeekonomi. Denna
andel är nästan tre gånger så stor som i riket som helhet och störst bland
samtliga svenska kommuner (Boverket u.å.).
Samtidigt som det finns stora utmaningar på Malmö bostadsmarknad har
byggtakten i Malmö de senaste åren varit hög. Kötiden som krävs för att få en
hyresrätt i Malmö har, sannolikt som ett resultat av byggtakten, minskat sedan
2017 och antalet intressenter per lägenhet har minskat sedan 2016 (Tyréns
2020–1). Sammantaget tyder detta på att den största utmaningen på Malmös
bostadsmarknad allt mindre är en brist på bostäder i allmänhet än en brist på
billiga bostäder.
Denna tolkning förstärks av en undersökning som gjordes på uppdrag av
Malmö stad som fann att fler än 18 000 hushåll, över hälften av de hushåll i
Malmö som bedömdes sakna en rimlig bostad, saknade möjlighet att utan stöd
kunna få en godtagbar bostad på Malmös bostadsmarknad även om bostäder
varit lediga (Tyréns 2020–2). 22 Av de hushåll vars behov inte kunde tillgodoses
av Malmös befintliga bostadsutbud var nybyggnation sällan en lösning: bara ett
21 Boverket utgår från en modifierad variant av Socialstyrelsens riktlinjer för att
bedöma trångboddhet och utgår från SCB:s bedömning av baskonsumtion för att
uppskatta ekonomisk standard (Boverket u.å.). Eftersom SCB-statistiken inte tar
hänsyn till inkomster från utlandet är det dock sannolikt att Malmös siffror är något
överskattade jämfört med kommuner utan gränspendling (se fotnot 22).
22 Tyréns har på uppdrag av Malmö stad beräknat bostadsförsörjningsbehovet efter
den metod som togs fram i forskningsprojektet Testbädd SOU2018:35 och
slutrapporterade till Malmö i nov 2020. Metodiken i Tyréns rapport skiljer sig något
från Boverkets i stycket ovan, även om syftet till stor del är detsamma. Bland annat
använder Tyréns en striktare definition av trångboddhet (trångboddhetsnorm 2, läs
mer om trångboddhetsnormer i fotnot 25 på sidan 33) jämfört med Boverket och tar
mer hänsyn till inkomster från Danmark (Boverket 2020, Tyréns 2020). Tyréns data är
nedbrytbar på olika grupper inom Malmö, vilket gör att den kan visa på samband som
i dagsläget inte kan visas med Boverkets data. Totalt sett uppskattar Boverket antalet
hushåll utan rimlig bostad i Malmö till cirka 35 000 medan Tyréns uppskattar det till
cirka 33 000.
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av 20 av dessa hushåll skulle ha råd att flytta in i en tillräckligt stor nybyggd
lägenhet, även om hyran var så låg att byggnaden skulle vara berättigad till
investeringsstöd.23 Vidare är de flyttkedjor som genereras av nybyggda bostäder
i Malmö korta och bidrar därför relativt lite till frigörandet av bostäder av
andra typer, i andra stadsdelar och i andra prislägen än de som byggs
(Stadskontoret, Malmö stad 2019–1). Det finns alltså stora grupper med svag
ställning på bostadsmarknaden vars behov inte tillgodoses genom
nybyggnation. De höga hyrorna i nyproduktion minskar de positiva effekter
som bostadsbyggande skulle kunna få för dessa grupper.
Även om byggtakten varit hög i Malmö de senaste åren är bostadsbyggande
konjunkturkänsligt och det finns en osäkerhet kring huruvida denna takt
kommer att kunna upprätthållas under de kommande åren.24 En lägre byggtakt
kan förvärra situationen på Malmös bostadsmarknad.

Trångboddhet
En majoritet av Malmös barnfamiljer har enligt trångboddhetsnorm 2 ett
tillräckligt stort boende. Vid årsskiftet 2019/2020 var dock en av fem
barnfamiljer trångbodd.25, 26 Detta motsvarar ungefär 8 000 hushåll. Vid
årsskiftet 2019/2020 bodde vart fjärde barn i Malmö trångt. Det hade inte
behövts särskilt stora lägenheter för att lösa trångboddheten; nästan hälften av
alla trångbodda barnfamiljer i Malmö hade slutat vara trångbodda om de kunde
flytta till en trea. Mer än 90 procent hade inte varit trångbodda om de kunde
flytta till en fyra. Trångboddheten bland barnfamiljer är ojämnt spridd mellan

23 Detta

motsvarar en normhyra på 1 450kr/kvm/år 2017.
Se Stadskontoret, Malmö stad 2020–1.
25 ”Trångboddhetsnorm 2” innebär att ett hushåll anses vara trångbott om det bor fler
än två personer per rum i en bostad utöver köket och vardagsrummet. Ensamboende
anses dock inte trångbodda om de bor i en etta. Det finns en nyare
trångboddhetsnorm, trångboddhetsnorm 3. Denna har dock kritiserats för att vara
alltför omfattande (Riksrevisionen 2019) varför vi istället i rapporten använder
trångboddhetsnorm 2.
26 I Appendix presenteras metod, data och resultat närmare. Notera att dessa siffror
gäller alla hushåll med barn i Malmö och inte enbart hushåll i flerbostadshus vilket är
fallet i till exempel i Koladas statistik. Detta är antagligen eftersom det är enklare att
uppskatta trångboddheten i flerbostadshus än i småhus. Trångboddheten i
flerbostadshus i Malmö är enbart en procentenhet högre än i riket som helhet (Kolada
N07907). Sådana mått är dock problematiska, då de ignorerar en stor del av
befolkningen. Detta gäller speciellt barnfamiljer, där en stor andel av hushållen bor i
just småhus. Alla trångboddhetskällor i Hållbarhetsrapporten 2020 (Boverket u.å.,
Tyréns 2020 samt Stadskontoret, Malmö stad 2020–2) använder därför siffror för hela
befolkningen.
24
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Malmös olika områden, vilket visas i Figur 11 (Stadskontoret, Malmö stad
2020–2).
Enligt en rapport om bostadsförsörjningsbehovet i Malmö kan totalt 16 000
barnfamiljer i Malmö klassas som att befinna sig i en osäker boendesituation
(Tyréns 2020–2). 27 Det är alltså dubbelt så många som antalet trångbodda. En
osäker boendesituation beror nästan alltid på att man bor trångt och/eller för
dyrt.28 Malmöbor födda utanför Norden är kraftigt överrepresenterade i
hushåll som beräknas ha en osäker boendesituation.
Seniorhushåll

Barnfamiljer

Samtliga

Figur 11. Trångboddhet enligt trångboddhetsnorm 2 bland barnfamiljer, seniorhushåll respektive
samtliga hushåll per bostadsområde 2020 (%). Färgerna representerar samma grad av trångboddhet
i de olika kartorna. Källa: Stadskontoret, Malmö stad 2020–2.

Bland hushåll utan barn är bara vart tjugofemte hushåll trångbott. Bara var
tionde individ i åldersspannet 18–64 som bor utan barn är trångbodd, jämfört
med var fjärde person i samma åldersintervall med barn. Bland Malmöbor som
är 65 år eller äldre var bara tre procent trångbodda vid årsskiftet
2019/2020. Även om detta motsvarar runt 1 300 personer utgör det en kraftig
underrepresentation (Stadskontoret, Malmö stad 2020–2). Äldre är även
nationellt sett den minst trångbodda åldersgruppen (SCB 2018). En viktig
förklaring till detta är att äldre bor ensamma oftare än de flesta andra
åldersgrupper. Tre av fyra hushåll i Malmö där någon är 65 år eller äldre är ett

En godtagbar bostad definieras i Tyréns rapport som en bostad som varken är för
dyr eller för trång för hushållet. Om boendekostnaden är så hög att hushållet har
mindre kvar att leva på än vad Swedbanks ”kvar att leva på”-kalkyl föreskriver, är
boendet dyrt. Ett hushåll är trångbott om det har färre antal rum än vad
trångboddhetsnorm 2 föreskriver utifrån hushållets storlek. I undersökningen räknas
alla under 25 år som bor med sina föräldrar som barn. I rapporten görs ett försök att
justera för avsaknaden av inkomststatistik för personer som jobbar i Danmark.
28 Man klassas även som att man har en osäker boendesituation om man flyttar väldigt
ofta eller om ens bostadssituation inte går att fastställa, men detta är mycket mindre
vanligt.
27
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ensamhushåll, medan bara ett av tre hushåll där ingen är 65 år eller äldre är
ensamhushåll. 29
Antalet personer i åldersgruppen 65 år eller äldre som har en osäker
boendesituation uppskattas till totalt 5 600, alltså mer än fyra gånger det
skattade antalet trångbodda. Detta är dock fortfarande mindre än äldres andel
av befolkningen. Den vanligaste anledningen till att äldre har bedömts ha en
osäker boendesituation är att man bor dyrt i förhållande till sin inkomst. Av de
äldre Malmöbor som uppskattas ha en osäker boendesituation har tre av fem
stöd från socialtjänsten i form av ekonomiskt bistånd och/eller bostad. Detta
är ungefär samma andel som för Malmöbor under 65 år (Tyréns 2020–2).

Hemlöshet
Hemlöshet kan drabba barn hårt. Barn med en osäker bostadssituation har
sämre hälsa (Cutts med flera 2011) och har det också svårare i skolan, även om
det ibland är svårt att särskilja effekten av hemlöshet från andra riskfaktorer
(Buckner 2008; Obradović med flera 2009). Effekterna av hemlöshet på barn
kan därför bli långvariga.
År 2019 släppte Malmö stad och Malmö universitet en gemensam rapport om
hemlösa barns vardagsliv i Malmö utifrån ett barnrättsperspektiv (Björkhagen
Turesson (red.) 2019). Barnen i de hemlösa hushållen uppfattar sin möjlighet
till avkoppling och återhämtning som begränsad. Föräldrarnas frustration över
situationen påverkade också barnen negativt. Speciellt äldre tonåringar finner
situationen utmanande. Flera av barnen har utvecklat strategier för att hantera
sin boendesituation, till exempel att spendera mycket tid på bibliotek där de har
tillgång till gratis internet.
I arbetsmarknads- och socialförvaltningens hemlöshetskartläggning 2020
noterades 417 hemlösa barn i Malmö (Arbetsmarknads- och socialnämnden,
Malmö stad 2020–2). Detta är en minskning med nästan 40 procent sedan
2019 och med 70 procent sedan 2018. Minskningen av antalet hemlösa beror
till viss del på att antalet lägenheter med kommunala andrahandskontrakt
ökade under perioden. För dessa lägenheter står Malmö stad som
förstahandshyresgäst och hyr sedan ut dem i andrahand till personer som
annars skulle vara/skulle riskera att vara hemlösa. Detta berodde i sin tur på att
lägenhetsenheten på fastighets- och gatukontoret fick in fler lägenheter att

29 Man kan läsa mer om äldres boende i Malmö i rapporten Malmös äldre, boende- och
flyttmönster (Stadskontoret, Malmö stad 2019–2).
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förmedla. 30 Dessa barnfamiljer löste alltså inte sin boendesituation själva utan
fick stöd från Malmö stad.
En annan förklaring kan vara att arbetsmarknads- och socialförvaltningen i maj
2019 införde en ny vägledning för att anpassa verksamheten till rättspraxis.
Enligt denna vägledning får inte strukturellt hemlösa längre möjlighet att få ett
kommunalt andrahandskontrakt. Samtidigt har förvaltningen ökat stödet för
hemlösa att själva hitta ett boende. Effekterna av denna anpassning till
rättspraxis på antalet hemlösa är inte självklar: det ökade stödet kan förbättra
de hemlösas chanser att lösa sin egen boendesituation. Samtidigt minskar
incitamenten att anmäla sina bostadsproblem när möjligheten att få ett
andrahandskontrakt försvinner, vilket kan leda till att antalet hemlösa minskar
på pappret utan att Malmöbornas bostadssituation förbättras.31
Hemlösheten minskade även bland vuxna i åldrarna 18–64 år utan barn i
hushållet, från 970 till 850 personer. Ungefär sju av tio hemlösa i denna
kategori är män, både bland socialt och strukturellt hemlösa. Utrikesfödda är
överrepresenterade även i denna grupp. Överrepresentationen gäller dock bara
de strukturellt hemlösa. Mer än två av tre av de strukturellt hemlösa är födda
utanför Sverige, medan utrikesfödda inte är överrepresenterade bland socialt
hemlösa. Många hemlösa utrikesfödda har varit i Sverige under en kortare tid,
vilket kan förklara gruppens bristande förankring på bostadsmarknaden. Det är
svårt att samla ihop tillräcklig kötid eller bygga upp ett nätverk av kontakter på
kort tid (Arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad 2020–2).
Hemlöshet är relativt ovanligt bland Malmös äldre. Totalt 36 personer i
åldersgruppen 65 år eller äldre var registrerade som hemlösa i Malmös
kartläggning från 2020. Detta är i ungefär i nivå med resultaten från tidigare
hemlöshetskartläggningar under 2010-talet. Därmed är det tydligt att äldre som
grupp är kraftigt underrepresenterade bland hemlösa (Arbetsmarknads- och
socialnämnden, Malmö stad 2020–2).

Segregationen i Malmö
Segregation innebär att olika grupper är åtskilda från varandra. I detta avsnitt
behandlas boendesegregation som mäter hur olika grupper bor. Boendesegregation
I Malmö stads hemlöshetskartläggning räknas inte personer i kommunala
andrahandskontrakt som hemlösa. Det innebär att dessa kartläggningar skiljer sig från
till exempel Socialstyrelsens nationella kartläggning där sådana personer ingår.
Gruppen diskuteras närmare i slutet av detta kapitel.
31 Man kan läsa mer om detta i Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och
budgetavvikelsen inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.
Delrapport 2 (Stadskontoret, Malmö stad 2020–3).
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behöver i sig inte vara ett problem. Många unga utan barn kanske lockas att bo
vid Möllevången medan barnfamiljer kanske hellre bor i Slottstaden. Men
segregation beror ofta på ekonomiska förutsättningar snarare än preferenser.
Segregation blir extra problematisk när den leder till skillnader i levnadsvillkor
(Salonen med flera 2019). Sådana grannskapseffekter kan uppstå till exempel
genom att sociala nätverk och kontakter skiljer sig åt mellan områden.
Forskningen går isär om hur stora dessa grannskapseffekter är, men de kan
potentiellt ha stor inverkan på människors liv. 32 Segregation kan också ha
negativa effekter på tilliten i hela samhället, det vill säga att man i ett mer
segregerat samhälle litar mindre på varandra (Uslaner 2012). Effekterna av tillit
behandlas mer i kapitel 7.
Segregation mäts här med ett olikhetsindex (Stadskontoret, Malmö stad 2020–
4). 33 Ett olikhetsindex visar hur segregerade två grupper är från varandra.
Indexet går mellan noll och ett, där ett motsvarar en total segregation, där de
två grupperna bor helt åtskilda från varandra, och noll innebär en totalt
integrerad stad.
För att mäta socioekonomisk segregation jämförs hur Malmöbor bor indelat
efter deras ekonomiska standard (SCB-Statistikdatabasen). Ekonomisk
standard mäts här genom att dela in hela Sveriges befolkning i fyra lika stora
delar utifrån vilken inkomst de har. Därefter noterar man hur många från varje
grupp som bor i varje kommun. I Malmö har det de senaste åren bott ungefär
1,6 gånger så många Malmöbor som tillhör den fattigaste fjärdedelen av
Sveriges befolkning som det har bott Malmöbor som tillhör den rikaste
fjärdedelen. Detta är en mycket högre andel än i de andra storstäderna. Viktigt
att notera är att svensk inkomststatistik inte inkluderar inkomster från
Danmark, vilket innebär att inkomsterna i Malmö konsekvent underskattas.
Olikhetsindexet för ekonomisk standard har legat runt 0,5 sedan 2015 i Malmö.
Det betyder att ungefär 50 procent av antingen de som tillhör gruppen med
högst ekonomisk standard eller de med lägst ekonomisk standard hade behövt
flytta till ett annat område för att fördelningen skulle bli helt jämn. Detta är
väldigt snarlikt situationen i Göteborg men något mer segregerat än i

Se Salonen med flera (2019) för en genomgång av forskningen om
grannskapseffekter.
33 I Appendix presenteras metod och resultat närmare. Resultaten för
inkomstsegregation är lika de som presenteras i Delegation mot segregation (2021)
som använder samma metod men en annan (men snarlik) definition av hög- och
låginkomsttagare.
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Stockholm. Segregationen har minskat sedan 2015 i alla de tre kommunerna.
Minskningen är dock bara på strax över två procentenheter.
För att mäta etnisk segregation delas städernas befolkning in efter
födelseregion. Födelseland är inte en perfekt indikator på etnicitet, men ger
ändå en fingervisning om hur segregationen ser ut. De kategorier som används
här är personer födda i Sverige samt personer födda utanför Europa (SCBStatistikdatabasen). 34 År 2019 fanns det lite mer än fyra gånger så många
Malmöbor födda i Sverige som det fanns Malmöbor födda utanför Europa.
Detta var lägre än i både Göteborg och Stockholm. Andelen har ökat över tid i
alla de tre städerna.
Den etniska segregationen mellan personer som är födda utanför Europa och
personer födda i Sverige sjönk något i de tre storstäderna mellan 2015 och
2019. Vidare framkommer att Malmö, staden med högst andel utomeuropeiskt
födda av de tre storstäderna, också var minst segregerad. Fortfarande hade
dock mer än var tredje person i någon av grupperna behövt flytta för att
fördelningen skulle vara jämn i någon av storstadskommunerna.35

Äldre på särskilt boende
Personer med hög utbildning och hög inkomst tenderar att leva längre än
personer med låg utbildning och låg inkomst. Detta leder till att behovet av
stöd i form av sjukvård och äldreomsorg uppstår vid olika fysisk ålder, något
som kommunen behöver ta hänsyn till vid planering av stöd och hjälp till äldre.
De vanligaste formerna av stöd är hemtjänst och särskilt boende. I slutet av
2019 hade 3 365 kvinnor och 1 647 män i Malmö som bodde i ordinärt boende
hemtjänst och 1 324 kvinnor och 629 män bodde på särskilt boende (Kolada
N21822; N23805).
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen genomför ungefär 15 300 möten eller
besök varje dag. Socialstyrelsens brukarundersökningar mäter hur nöjda äldre
är med den hemtjänst de får. I Malmö låg andelen som svarade att hemtjänsten
var bra eller mycket bra på 80 procent bland både kvinnor och män år 2020.
Detta är lägre än riksgenomsnittet, som låg på 88 procent, i nivå med Göteborg
(80 procent) och något under Stockholm (83 procent) (Kolada U21468).

34 I Appendix visas resultat även från ett H-index som också tar hänsyn till personer
födda i Europa utanför Sverige.
35 Män och kvinnor bor ungefär lika segregerat, även om männen ligger marginellt
högre i alla tre städerna. Se Appendix.
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Särskilt boende finns till för personer som önskar och behöver det på grund av
omfattande behov av vård och omsorg, exempelvis på grund av demens eller
fysisk eller psykisk sjukdom. Ungefär 2 000 personer bor idag på särskilt
boende i Malmö (Kolada N23805). Socialstyrelsen mäter även hur nöjda
personer som bor på särskilt boende är. År 2020 svarade 84 procent av
kvinnorna och 83 procent av männen som besvarade undersökningen ”bra”
eller ”mycket bra” på frågan ”Hur nöjd är du totalt med ditt boende?”. Detta
är högre än totalt sett i riket, där 81 procent svarade så (kvinnor: 82 procent,
män: 80 procent), i Stockholm (77 procent) och i Göteborg (80 procent)
(Kolada U23471).
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4. Hur ser Malmöbornas utbildning ut?
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en av de viktigaste
grunderna för välstånd, hälsa, jämlikhet och jämställdhet. Utbildning ger
människor möjlighet att överskrida familjebakgrunders sociala begränsningar.
En hög och jämnt fördelad utbildningsnivå kan därmed vara till gagn för
befolkningens välstånd och livsvillkor i bred mening.
Malmö har samma höga deltagande i förskolan som riket som helhet, en
genomströmning i grundskolan som, givet elevsammansättningen, ligger i nivå
med den i riket och en genomströmning i gymnasiet som, även här givet
elevsammansättningen, ligger högre än den i riket. Samtidigt finns utmaningar
på området. Barns socioekonomiska bakgrund, deras deltagande i förskola och
resultat i grundskolan påverkar deras utbildningsnivå i vuxen ålder. När elever
inte får det stöd de behöver påverkas även deras kommande etablering på
arbetsmarknaden. De kunskaper och kompetenser som utbildningen ger har
stor betydelse för individers arbete och inkomst och har även tydliga samband
med hälsa, delaktighet och inflytande i samhället. Malmös förskolor och skolor
har en viktig roll att spela för att jämna ut elevers livsvillkor och möjligheter
framåt, men kan inte ensamma kompensera för de olikheter som finns i
stadens befolkning.
Eftersom skolmarknaden består av både kommunala och privata aktörer har
statistiktillgången på senare tid begränsats då SCB har bedömt tidigare
tillgänglig information vara affärshemligheter. Detta förväntas lösas, i alla fall
tillfälligt, från och med sommaren 2021 (Utbildningsdepartementet 2020). Tills
dess är den tillgängliga statistiken, framförallt på skolnivå, begränsad.

Förskolan
Förskolan är en del av det svenska utbildningssystemet och i många fall den
första skolform som barnen möter. Sverige har generellt ett högt deltagande i
förskolan. I Malmö är 85 procent av barnen (0–5 år) inskrivna i förskolan 36,
vilket är samma nivå som riket. Andelen har ökat kontinuerligt sedan 2000-talet
(Kolada N11800).
Förskolan har stor betydelse för barns och elevers lärande och utveckling
(Persson 2012, Dietrichson et al. 2020). Chanserna att kunna tillgodogöra sig
undervisningen i grundskolan är större bland de barn som gått i förskolan
(Roslund 2019). Ett flertal studier finner att förskolan i sig själv har en positiv
36
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inverkan på barnens framtida utbildningsnivå, sysselsättning och inkomst.
Effekterna är störst för barn från familjer med låg socioekonomisk status,
vilket innebär att en förskola av hög kvalitet kan verka socialt utjämnande (för
en översikt av forskningen, se Dietrichson et al. 2020). Enligt Persson (2012) är
en förutsättning för detta just att förskolan är av hög kvalitet, samtidigt som
barnets andra miljöer, såsom barnets hem och närområde, också spelar en stor
roll.

Figur 12. Karta över förskolornas strukturersättning 2018 (kronor per heltidsplats). Källa:
förskolenämnden 2019.

För att delvis kompensera för skillnader i förutsättningar bland förskolebarn i
Malmös olika områden använder förskolenämnden i Malmö stad en
resursfördelningsmodell som fördelar strukturersättning mellan förskolor
utifrån de inskrivna barnens socioekonomiska bakgrund.37 Strukturersättningen
är därför högre i områden med större socioekonomiska utmaningar, vilket
visas i Figur 12. De förskolor som har en hög strukturersättning ligger i regel i
de östra eller södra delarna nära centrum medan de förskolor som har en låg
strukturersättning generellt sett återfinns i de västra delarna av Malmö.
Samtidigt kvarstår utmaningar gällande förskolans kvalité och likvärdighet.
Bristen på utbildad personal är en av de stora utmaningarna. Mer välutbildad
förskolepersonal innebär större möjligheter att skapa goda utvecklingsmiljöer
för barnen, vilket i sin tur leder till starkare utveckling av deras språkliga och
Fem socioekonomiska faktorer avgör strukturersättningens storlek: förgymnasial
utbildningsnivå hos föräldrarna, gymnasial utbildningsnivå hos föräldrarna, om båda
föräldrarna är födda i utlandet, om barnet bor med en eller inte någon vårdnadshavare
och om vårdnadshavaren har försörjningsstöd. En förskola tilldelas en större eller
mindre strukturersättning beroende på hur barngruppernas förutsättningar svarar mot
de socioekonomiska faktorerna.
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kognitiva färdigheter (Statens offentliga utredningar, SOU 2020:28). I Malmös
kommunala förskolor varierar utbildningsnivån, kompetensen och
språkkunskaperna bland medarbetarna. I områden med hög socioekonomisk
utsatthet är andelen behöriga förskollärare lägre än i mindre utsatta områden
(Förskolenämnden, Malmö stad 2019). Detta påverkar likvärdigheten och
därmed förskolans möjlighet att fungera socialt utjämnande.

Grundskolan
Även i grundskolan har elevernas socioekonomiska bakgrund stor betydelse
för deras resultat. Faktorer såsom vårdnadshavarnas utbildningsnivå och
elevernas invandringsår har ett starkt samband med elevernas måluppfyllelse.
Betydelsen av dessa faktorer har ökat under 2000-talet (Skolverket 2018;
Statens offentliga utredningar, SOU 2020:46).
Bland elever som har föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning är
andelen som uppnår gymnasiebehörighet 69 procent, medan motsvarande
siffra är 90 procent bland elever som har föräldrar med eftergymnasial
utbildning.38 Skolresultaten i Stockholm och Göteborg följer samma mönster
och utvecklingen har varit relativt konstant över tid i alla tre storstäder
(Skolverket, u.å. – 1).
Bland elever med svensk bakgrund var en stor majoritet (90 procent) behöriga,
bland elever med utländsk bakgrund men födda i Sverige var andelen behöriga
mindre (79 procent) och bland elever med utländsk bakgrund födda utomlands
blev drygt hälften (57 procent) behöriga. 39 Skillnaderna har legat relativt
konstant över tid. Motsvarande mönster ses även i Göteborg och Stockholm,
även om Stockholms resultat ligger konsekvent över de andra två storstäderna
(Skolverket, u.å. - 1). Nationellt ses att invandringsåret har stor betydelse.
Framförallt är det elever som är födda i utlandet och invandrat efter lågstadiet
som står för den lägsta behörigheten till gymnasiet. Det finns dock stora
skillnader i resultat även inom gruppen utlandsfödda; bland elever som
invandrat innan lågstadiet är andelen behöriga till gymnasiet lika stor som
bland elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige (SCB, 2020–1).
Även i Malmö finns markanta skillnader i gymnasiebehörighet utifrån tid i
Sverige. År 2019 uppnådde 86 procent av de niondeklassare som hade bott i
Här som andel elever med behörighet till gymnasieskolan exkl. nyanlända elever och
elever med okänd bakgrund, lägeskommun, fristående och kommunala skolor.
39 Utländsk bakgrund definieras här som elever som är födda utomlands eller är födda
i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands. Det innebär att en elev som är
född i Sverige och har en förälder som är född utomlands enligt definitionen har
svensk bakgrund.
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Sverige under hela sin grundskoletid behörighet till gymnasieskolans
yrkesprogram, medan motsvarande siffra för ungdomar som hade invandrat
under grundskoletiden var 45 procent (SCB-Skånedatabasen). Det är alltså inte
födelselandet, utan enbart tiden i landet, som är avgörande för skolresultatet.
I Malmös kommunala grundskolor, liksom i riket i övrigt, är andelen nyanlända
och elever med okänd bakgrund40 som når målen i alla ämnen låg. Andelen
inom gruppen som uppnådde behörighet till yrkesprogram på gymnasiet var 16
procent 2020. Det var en minskning jämfört med 2019, då andelen behöriga
låg på 24 procent, vilket i sin tur var en ökning sedan året innan
(Grundskolenämnden, Malmö stad 2020–1).
I kommunens grundsärskola gick 369 elever läsåret 2019/2020. 41 (Skolverket,
u.å. - 2). I grundsärskolan ges betyg i årskurs 6–9 i alla ämnen om en elev eller
dennes vårdnadshavare begär det. Av de som begärt betyg har 65 procent nått
målen i alla ämnen. Föregående läsår var andelen 70 procent
(Grundskolenämnden, Malmö stad, 2019).

Elevsammansättning
Den totala andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till
yrkesprogram42 på gymnasiet är lägre i Malmö än i både Stockholm, Göteborg
och riket. Av de ungdomar i Malmö som gick ut årskurs 9 under 2020
uppnådde 81 procent behörighet till gymnasiets yrkesprogram, medan
motsvarande andelar var 86 procent i riket, 83 procent i Göteborg och 90
procent i Stockholm. Sedan 2017 har andelen behöriga ökat i både riket och de
tre storstäderna. I Malmö uppgick ökningen till cirka två procentenheter. Detta
är mindre än i både Stockholm, Göteborg och riket, där andelen behöriga har
ökat med mellan tre och fem procentenheter (Kolada N15424). Sammantaget
ses dock en positiv trend i Malmö, där andelen niondeklassare med behörighet
till gymnasiet ökade mellan 2020 och 2017.
Givet elevsammansättningen i kommunen låg andelen av Malmös
niondeklassare som uppnådde behörighet till yrkesprogram dock i nivå med

Nyanlända elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i
Sverige eller gått i svenska skolsystemet tidigare. Här ingår även elever med okänd
bakgrund, dvs. elever som saknar personnummer. Att personnummer saknas kan till
exempel bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige.
41 Mätdatum 15 oktober 2019.
42 Behörig till ett yrkesprogram är godkänt betyg i minst åtta ämnen. För att vara
behörig till ett högskoleförberedande program ska man ha godkända betyg i minst tolv
ämnen.
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rikssnittet år 2020 enligt en modell utvecklad av SKR. 43 Detta är en förbättring
jämfört med perioden 2017–2019, då resultaten låg något under det förväntade
värdet för en kommun med Malmös elevpopulation. Resultaten kan jämföras
med motsvarande siffror för Göteborgs skolor, som under perioden 2017–
2020 låg mellan två och tre procentenheter under sitt förväntade värde, och
Stockholms skolor, som istället låg något över sitt (Kolada U15446).
Skolresultaten skiljer sig åt mellan skolor med olika huvudmän, delvis som ett
resultat av skillnader i elevunderlag – bland annat har Malmös kommunala
skolor en betydligt större andel nyanlända elever och elever med okänd
bakgrund än skolor med privata huvudmän (Skolverket, u.å. – 1). I Malmös
kommunala skolor är resultaten något sämre än genomsnittet, både totalt sett
och med hänsyn till elevsammansättningen. Andelen behöriga till gymnasiets
yrkesprogram bland niondeklassare i Malmös kommunala skolor låg 2020
0,4 procentenheter under det förväntade värdet enligt SKR:s modell. Detta är
dock en minskning sedan 2017, då skillnaden var över två procentenheter
(Kolada U15461). Totalt sett uppnådde 78 procent av niondeklassarna i
Malmös kommunala grundskolor gymnasiebehörighet år 2020 (Kolada
N15436). Satsningar som sommarskola och prövningar under sommaren 2020
bidrog efter mättillfället till en ökning från 78 till 82 procent.
Grundskoleförvaltningen ser framförallt att det är vissa ämnen, såsom
matematik och svenska som andraspråk, som drar ner andelen behöriga elever
(Grundskolenämnden, Malmö stad 2019).

Skolsegregation
I Malmös kommunala grundskolor finns en betydande skolsegregation. Elever
med liknande socioekonomisk och migrationsbakgrund går i stor utsträckning i
samma skolor. Det är mycket få elever i Malmös kommunala skolor som bor i
de mest socioekonomiskt utsatta områdena i staden och samtidigt går i någon
av de socioekonomiskt starkaste skolorna och tvärtom. Det varierar också stort
mellan Malmös kommunala grundskolor hur stor andel nyanlända elever som
skolorna har. Att påverka skolsegregation inom ramen för nuvarande
lagstiftning är svårt för kommunala huvudmän. Boendesegregation (se
kapitel 3) i kombination med den lagstadgade närhetsprincipen begränsar

Sveriges och kommuner och regioner tar fram ett beräknat värde för hur den
förväntade andelen elever som uppnår behörighet till yrkesprogram är givet
elevsammansättningen. Modellen tar hänsyn till andelen elever som är nyanlända eller
har okänd bakgrund, bor i hushåll med ekonomiskt bistånd samt föräldrarnas
utbildningsbakgrund. Modellspecifikationen ändrades 2017 vilket gör att det inte
direkt går att göra jämförelser med tidigare år.
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kommuners möjligheter att genom skolplaceringar bredda sammansättningen
av elevgrupper (Grundskolenämnden, Malmö stad 2020–2).
Nationellt kan ses att resultatskillnaderna mellan skolor har ökat sedan 2000talet. Ökade skillnader i skolors elevsammansättning, det vill säga en ökad
skolsegregation, kan förklara delar av, men inte hela, ökningen (Skolverket
2018). Även i Malmö finns stora skillnader i skolresultat mellan olika
kommunala grundskolor. Våren 2020 hade vissa av stadens kommunala
grundskolor 100 procent gymnasiebehöriga elever, samtidigt som det fanns
skolor där färre än hälften av eleverna uppnådde grundläggande
gymnasiebehörighet (Grundskolenämnden, Malmö stad 2019).
Flickor har generellt bättre skolresultat än pojkar såväl i Malmö som nationellt
och i samtliga årskurser. I Figur 13 visas skillnader mellan andel pojkar och
flickor som uppnår behörighet till yrkesprogram till gymnasiet. Flickornas
resultat har legat relativt konstant sedan 2016, medan pojkarnas resultat har
förbättrats kontinuerligt sedan en nedgång 2017, både i Malmö och i riket.
Skillnaderna har därmed minskat. 2020 var skillnaden mellan könen i Malmös
kommunala grundskolor 3,2 procentenheter, vilket är den minsta skillnaden
sedan 2016 (då den var 2,3 procentenheter). Skillnaden var mindre än år 2017–
2019 oavsett om nyanlända elever och elever med okänd bakgrund
inkluderades eller exkluderades i måttet (Kolada N15563). 44
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Figur 13. Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram uppdelat per kön och
lägeskommun år 2016–2020 (%). Källa: Kolada N15424.

Gymnasiet
Huruvida en individ har en gymnasieutbildning eller inte har stor betydelse för
hens möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Trots att de allra flesta
yrken numera kräver gymnasieutbildning var nästan var tionde 16–18-årig
Innan 2017 användes nyanlända inte på samma sätt i statistiken vilket gör att denna
statistik inte är tillgänglig för tidigare år.
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Malmöbo inte inskriven på gymnasiet under höstterminen 2019. Andelen som
inte går i gymnasiet är något större bland pojkar än bland flickor.
Gymnasiefrekvensen har dock ökat för båda könen under de senaste åren, i
Malmö såväl som i övriga riket (Kolada N17899).
Totalt gick 9 942 ungdomar som var folkbokförda i Malmö i gymnasiet under
höstterminen 2019 (Kolada N17800). Av dessa gick cirka hälften i någon av
Malmös kommunala gymnasieskolor, en andel som har sjunkit successivt de
senaste åren (Kolada N17812). Cirka 65 procent av de Malmöungdomar som
var inskrivna på gymnasiet gick på ett högskoleförberedande program, 20
procent gick på ett yrkesprogram och cirka 16 procent gick på ett
introduktionsprogram (Kolada N17801; N17802; N17803).
Introduktionsprogram ska enligt lag erbjudas av hemkommunen till elever som
saknar behörighet till ett nationellt program och syftar till behörighet till ett
nationellt program eller etablering på arbetsmarknaden.

Genomströmning
Av de ungdomar som var folkbokförda i kommunen och som påbörjade
gymnasiestudier hösten 2016 hade 70 procent av flickorna och 58 procent av
pojkarna tagit examen hösten 2020 (se Figur 14). 45 Det är en något större andel
än föregående elevkull. Malmö har en förhållandevis låg examensgrad sett i
relation till riket, de övriga storstadskommunerna och Skåne, speciellt bland
pojkar. Samtidigt ligger andelen elever på Malmös gymnasieskolor som tar
examen inom fyra år fyra procentenheter över vad som är förväntat givet
elevernas socioekonomiska bakgrund. 46 Detta gäller både för kommunala och
fristående skolor. Gymnasieskolorna i Göteborg och Stockholm har istället en
lägre examensgrad än beräknat givet sin elevsammansättning (Kolada U17419,
U17449).

Siffrorna som redovisas bygger på longitudinella data (fyraårsuppföljning), vilken tar
hänsyn till avbrott.
46 Faktorerna som tas i beaktning är föräldrarnas utbildningsnivå och inkomst, kön,
andelen nyinvandrade elever samt behov av ekonomiskt bistånd. Siffrorna är från
2018 för fristående och 2019 för kommunala skolor. Kolada redovisar i dagsläget inte
detta mått uppdelat på folkbokföringskommun.
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Figur 14. Andel gymnasieelever med examen inom fyra år utifrån hemkommun i Malmö,
Stockholm, Göteborg, riket och Skåne år 2015–2020 (%). Data saknas för Skåne år 2020.
Notera att de vertikala axlarna är brutna. Källa: Kolada N17461.

Examensgraden är högst på de högskoleförberedande programmen. Av de
Malmöbor som påbörjade gymnasiestudier 2016 hade 82 procent av flickorna
och 72 procent av pojkarna tagit examen fyra år senare (se Figur 15). På
yrkesprogrammen 2020 var examensgraden efter fyra år 71 procent bland
flickor och 65 procent bland pojkar.
Bland elever på introduktionsprogrammet var examensgraden betydligt lägre:
21 procent bland flickor och 18 procent bland pojkar. Detta var dock högre än
i riket. En anledning till den låga examensgraden på introduktionsprogrammen
är att en stor del av dess elever inte uppnår behörighet till ett nationellt
program inom ett år och därför har svårt att ta examen inom fyra år.
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Figur 15. Andel gymnasieelever folkbokförda i Malmö med examen inom fyra år 2020 (%). Källa:
Kolada N17461.

Den stora volymen av elever på introduktionsprogrammen kombinerat med
låg övergång till de nationella programmen medför en utmaning för staden.
Under läsåret 2019/2020 rapporterar gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att cirka en av fem elever som gick ett introduktionsprogram
blev behöriga till ett nationellt program. Här utgör den fortsatt stora andelen
elever som går ut grundskolan utan behörighet för studier på ett nationellt
program också en stor utmaning för måluppfyllelsen. I förlängningen leder en
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låg genomströmning på introduktionsprogrammen och ett större antal avbrott
från gymnasieskolan till att fler individer är i behov av åtgärder inom det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) eller andra utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder längre fram.
I kommunens gymnasiesärskola gick 196 elever läsåret 2019/2020.
Övergången till arbetslivet är en utmaning för elever som läst i
gymnasiesärskolan. Sett till hela gymnasiesärskolan är daglig verksamhet den
vanligaste fortsättningen efter avslutade gymnasiestudier i Malmö. En majoritet
av de av gymnasiesärskolans elever som går på nationella program får dock
anställning eller praktik efter avslutade studier (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Malmö stad 2020–1).

Studiero på grund- och gymnasieskolor
Studiero i undervisningen är viktigt för elevers lärande och handlar både om
elevernas arbetsmiljö i stort och om deras möjligheter att nå målen för
utbildningen (Skolinspektionen 2016). Två av tre upplever att de har studiero i
Malmös kommunala grundskolor i årskurs 3 och 5 och strax över hälften i
årskurs 7 och 9. Detta har gällt de senaste åren (Grundskolenämnden, Malmö
stad 2020–3). På gymnasiet årskurs 2, inklusive introduktionsprogram, uppger
över två av tre procent av eleverna 2019/2020 i Malmös kommunala
gymnasieskolor att de upplever att de har studiero på lektionerna (Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, Malmö stad 2020–1). Det finns inga större
skillnader i andelen positiva svar mellan flickor och pojkar på vare sig
grundskole- eller gymnasienivå.
Av de elever som svarat på enkäten inom gymnasiesärskolan svarar 95 procent
att de har lugn och ro i klassrummet. Pojkar uppger i något högre grad (97
procent) än flickorna (92 procent) att det är lugn och ro i klassrummet
(Gymnasie- och utbildningsnämnden, Malmö stad 2020–1).

Elever med funktionsnedsättning
Av Region Skånes komplement till folkhälsorapporten 2016 framgår att elever
med någon funktionsnedsättning trivs sämre i skolan, skolkar mer, deltar i lägre
grad i skolidrotten och uppger studiesvårigheter i högre grad än elever utan
någon funktionsnedsättning.47 Att uppleva sig stressad av skolarbetet är
I februari 2016 genomfördes ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016” bland
skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla Skånes 33 kommuner. I
enkäten uppgav totalt 6 024 elever minst en av följande funktionsnedsättningar:
47
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vanligare bland elever med någon funktionsnedsättning än bland elever utan
någon funktionsnedsättning med undantag för pojkar med synnedsättning
(Region Skåne 2018–2). Flickor är mer stressade än pojkar, både med och utan
funktionsnedsättning (Myndigheten för delaktighet 2020–1, detta diskuteras
vidare i kapitel 9).

Kompetensförsörjning i förskola, grundskola
och gymnasium
En omfattande utmaning som förenar utbildningsverksamheterna är den
rådande bristen på pedagogiskt utbildad personal. Det påverkar avsevärt
förutsättningarna för en likvärdig utbildning för Malmös barn och unga.
Förskolelärar- och lärarbristen bidrar till konkurrens om behöriga
förskolelärare och lärare såväl inom Malmö som mellan kommuner. Detta
riskerar att i förlängningen påverka förskolornas och skolornas kvalitet och
resultat.
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Figur 16. Andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, lärare (heltidstjänster) med
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola årskurs 1–9 samt lärare med
pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskola i Malmö, Stockholm, Göteborg och riket, efter
lägeskommun 2019 (%). Källa: Kolada N11808; N15813; N17813.

Malmö har, sett till samtliga huvudmän, en lägre andel behöriga förskolelärare
och lärare inom både förskola (29 procent år 2019), grundskola (65 procent)
och gymnasieskola (82 procent) jämfört med Göteborg och Stockholm (se
Figur 16). Andelen har under flera år legat på ungefär samma nivå. Andelen
lärare med pedagogisk högskoleexamen var i grundsärskolan 81 procent och i
gymnasiesärskolan 86 procent i Malmö år 2019 (Kolada N18710; N18716).
Andelen är större än i de övriga storstäderna och i riket.

Hörselnedsättning; Synnedsättning (som inte kan korrigeras med glasögon eller linser);
Rörelsehinder; Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi; ADHD eller ADD;
Autism/Aspergers syndrom.
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Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en heterogen grupp; 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 17. Andel unga i Malmö och riket 16–24 år som varken arbetar eller studerar 2009–2018
(%). Källa: Kolada N02797.

Som framgår av Figur 17 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 helhet 48. Andelen UVAS är
betydligt större bland utrikesfödda än bland svenskfödda ungdomar, speciellt
bland flickor. Medan fler pojkar än flickor tillhör UVAS-gruppen 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 ungdomsoch civilsamhällesfrågor (2020) framgår att unga som hoppar av gymnasiet,
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.

48 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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En del av UVAS-gruppen utgörs av unga som tillhör det skollagsreglerade
kommunala aktivitetsansvaret (KAA).49 I Malmö ingick under perioden januarinovember 2020 i genomsnitt nära 1 000 ungdomar i KAA. 50 Under samma
period var i genomsnitt 120 ungdomar i åtgärd. 51 Under första halvåret 2020
gick drygt hälften av dessa ungdomar vidare till studier inom gymnasieskola,
Komvux eller folkhögskola. Andelen som gick vidare till studier var marginellt
högre bland pojkar än bland flickor (KAA-UngMalmö, Malmö stad 2020).

Kommunal vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder utbildning till vuxna med
ofullständig grundskole-, grundsärskole-, gymnasie- eller
gymnasiesärskoleutbildning, svenskkurser för invandrare, och yrkesutbildningar
inriktade mot bristyrken. Det övergripande syftet är att underlätta etablering på
arbetsmarknaden (Arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad 2020–4).
Runt 60 procent av eleverna är kvinnor. Mer än tre av fyra, elever på svenska
för invandrare (sfi) borträknat, är mellan 20 och 40 år. Inom sfi är medelåldern
högre och åldersfördelningen mer spridd. 52
Lågkonjunkturen har inneburit ett ökat söktryck till kurser på gymnasienivå
och yrkesinriktade kurser inom Komvux. Sedan coronapandemins start har
staten bidragit betydligt mer till finansieringen av yrkesinriktade
utbildningsplatser än tidigare, vilket har gett staden möjlighet att utöka antalet
platser. Samtidigt har avhoppen minskat och andelen med godkänt betyg ökat
på grundläggande och gymnasial nivå. Troliga orsaker är att det försämrade
arbetsmarknadsläget innebär färre avbrott på grund av jobb och fler sökande
med goda studieförutsättningar. Även övergången till nätbaserat lärande under

49 KAA innebär att kommunerna har ett ansvar att löpande identifiera ungdomar
mellan 16–19 år som är folkbokförda i kommunen men som inte studerar i
gymnasieskolan eller har gymnasieexamen. De ungdomar som ingår i målgruppen ska
erbjudas individuellt anpassade åtgärder med syfte att i första hand påbörja, återuppta
och slutföra studier och att i andra hand hitta arbete.
50 Medelvärde baserat på en mätpunkt per månad exklusive sommarmånaderna juliaugusti.
51 Av de ungdomar i åldersspannet 16–19 år som inte studerar i gymnasieskolan eller
har gymnasieexamen är många förhindrade från att delta i åtgärder på grund av att de
antingen redan har en sysselsättning, är föräldralediga, befinner sig utomlands, är
institutionsplacerade med mera. Vissa ungdomar är i behov av externa insatser i form
av BUP, Maria Malmö eller liknande, innan de kan aktualiseras för andra åtgärder
inom KAA. Allt deltagande i KAA-åtgärder är frivilligt.
52 Appendix beskriver eleverna på Komvux år 2018–2020.
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pandemin kan ha bidragit genom att öka möjligheten att kombinera studier
med familj och arbete.53
Inom sfi har istället antalet avbrott varit högt och eleverna har behövt längre
tid för att klara sina kurser. En orsak är att elever med bristande tillgång till,
och kunskaper om, digitala verktyg inte har kunnat påbörja eller tillgodogöra
sig utbildningen. Även inom den särskilda utbildningen för vuxna, som riktar
sig till personer med intellektuellt funktionshinder eller förvärvad hjärnskada,
har övergången till nätbaserat lärande inneburit svårigheter och vissa kurser har
ställts in (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Malmö stad 2020–1).

Malmöbornas utbildningsprofil
Malmö tillhör de tio procent av rikets kommuner som har störst andel
högutbildade invånare (Kolada N01982). 54 Utbildningsnivån är högre bland
kvinnor än bland män och skillnaden har ökat under 2000-talet. 55
Andelen 25–64-åringar med eftergymnasial utbildning har ökat mer i Malmö än
i de övriga storstäderna och riket sedan början av 2000-talet (se Appendix). År
2019 hade drygt hälften av kvinnorna och knappt hälften av männen
eftergymnasial utbildning. Det är en mindre andel än i Stockholm och
Göteborg, men en större andel än i riket. Samtidigt är andelen utan gymnasieutbildning lika stor som i riket bland män och större än i riket bland kvinnor. 56
Andelen utan gymnasieutbildning har minskat under 2000-talet, men bland
Malmös män har minskningen nästan stannat upp (se Figur 18). Gruppen fylls
på med relativt många personer utan fullständig grundläggande utbildning då
många, främst manliga, Malmöelever inte uppnår gymnasiebehörighet (se sidan
40).

53 Även

nya regler, som innebär karens och lägre prioritet vid kommande antagning
om eleven uteblir från kursstart, bedöms ha bidragit till utvecklingen.
54 Hög utbildning motsvarar minst tre års eftergymnasial utbildning.
55 19 procent (8 procentenheter) fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning.
Skillnaden är mindre än i riket, men större skillnad än i Stockholm och Göteborg.
56 Elva procent bland kvinnor och 13 procent bland män år 2019.
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Figur 18. Andel invånare 25–64 år med högst förgymnasial utbildning i Malmö, Stockholm,
Göteborg, riket och Skåne 2000–2019 (%). Data saknas för Skåne och riket år 2000–2007.
Notera att den vertikala axeln är bruten. Källa: Kolada N01984.

Det finns, som visas i Figur 19, tydliga skillnader i Malmöbornas
utbildningsnivåer, både mellan könen och mellan personer födda i olika
regioner.57 Bland svenskfödda har 63 procent av kvinnorna och 53 procent av
männen eftergymnasial utbildning, medan andelarna är 40 respektive 36
procent bland kvinnor och män födda utanför EU/EFTA. Andelen utan
gymnasieutbildning är mer än fyra gånger så stor bland kvinnor och mer än
dubbelt så stor bland män födda utanför EU/EFTA jämfört med svenskfödda.
100%
80%

Okänt

60%
40%

Eftergymnasial

20%

Gymnasial

0%

Sverige

Norden
utom
Sverige

EU/EFTA
utom
Norden

Övriga

Kvinnor

Sverige

Norden
utom
Sverige

EU/EFTA
utom
Norden

Övriga

Män

Figur 19. Malmöbor 25–64 år per utbildningsnivå, kön och födelseregion 2019 (%). Källa: SCBSkånedatabasen.

Sedan 2000-talets början har andelen med eftergymnasial utbildning ökat och
andelen utan gymnasieutbildning minskat bland Malmöborna (se Figur 20).
Samtidigt har skillnaderna ökat mellan personer födda i Sverige och personer

57 En exakt jämförelse bland Malmöbor födda i olika regioner är omöjlig, då utländsk
utbildning enbart registreras genom validering eller liknande. Därför saknas eller
underskattas utbildningsnivån, främst bland utrikesfödda. Att många födda i Norden
och EU/EFTA saknar registrerad utbildning beror sannolikt på att de har kommit till
Sverige som vuxna och/eller arbetspendlar till Danmark.
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Förgymnasial

födda utanför EU/EFTA. Detsamma gäller skillnader mellan personer med
svensk respektive utländsk bakgrund.58
Eftergymnasial utbildning
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Figur 20. Andel Malmöbor 20–64 år med eftergymnasial respektive högst förgymnasial utbildning
per födelseregion 2000–2018 (%). Källa: SCB-Statistikdatabasen.

Utbildningsnivåerna är också ojämnt fördelade inom staden (se Figur 21).
Malmös norra och västra områden har en stor andel invånare med
eftergymnasial utbildning, medan andelen är liten i stadens södra och östra
delar. 59
Kvinnor

Män

Figur 21. Andel Malmöbor 25–64 år med eftergymnasial utbildning per område 2019. Källa:
SCB-Skånedatabasen.

Konsekvenser av skillnader i utbildningsbakgrund
Ökningen av Malmöbornas utbildningsnivåer stärker stadens ekonomi och har
sannolikt positiva effekter på invånarnas hälsa och välstånd. Samtidigt har
58 Liknande
59 Se

mönster förekommer i Stockholm och Göteborg.
Appendix för en detaljerad beskrivning.
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skillnaderna i utbildningsnivå mellan kvinnor och män ökat. En snabb ökning
av andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning och en avtagande minskning
av andelen män utan gymnasieutbildning innebär att skillnaderna mellan könen
förstärks i Malmö jämfört med övriga Sverige. Om utvecklingen fortsätter
riskerar Malmö att få en jämförelsevis stor andel män med svag ställning på
arbetsmarknaden. Många tillhör etniska minoriteter, vilket innebär ytterligare
utsatthet.
Lågutbildade män tenderar att marginaliseras inom fler livsområden än
lågutbildade kvinnor. Gruppen är betydligt oftare ensamstående och barnlösa
än män med högre utbildning, medan inget sådant samband finns för kvinnor.
Lågutbildade män hamnar även i högre grad i missbruk och kriminalitet (se
Leijnse 2017 för en översikt av forskningsläget). Den ökande graden av
ojämlikhet och ojämställdhet i Malmöbornas utbildningsnivåer riskerar därför
att få breda konsekvenser.

Utbildningsnivån bland äldre
Utbildningsnivån påverkar inkomsten även för äldre som inte längre
förvärvsarbetar, då pensionen är knuten till tidigare förvärvssinkomst. Studier
visar också att äldre med högre utbildning tenderar att ha bättre hälsa både
fysiskt (Fors och Thorslund 2015) och mentalt (Zunzunegui med flera 2017).
Äldre Malmöbors utbildningsnivåer är generellt lägre än bland personer i
arbetsför ålder. Utbildningsnivåerna är även mer jämnt fördelade, både mellan
personer födda i olika regioner och mellan könen. Slutligen har äldre män
generellt högre utbildning än äldre kvinnor födda i samma region (se Figur 22).
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Figur 22. Malmöbor 65 år och äldre per utbildningsnivå, kön och födelseregion 2019 (%). Källa:
SCB-Skånedatabasen.

Liksom i åldersgruppen 25-64 har fler äldre i Malmös västra delar
eftergymnasial utbildning, medan andelen är låg i de södra och östra delarna.
Skillnaderna är dock mindre än bland 25-64-åringar (se Appendix).
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Förgymnasial

5. Hur fungerar Malmös arbetsmarknad?
En arbetsmarknad med full och produktiv sysselsättning och anständiga
arbetsvillkor 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 lika möjligheter och behandling för alla
människor. Sådana förhållanden främjar en hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt
som de bidrar till ekonomisk och social trygghet, integration och personlig
utveckling för individen.

Förvärvsarbetande
Malmö benämns ibland ”Skånes tillväxtmotor”. I Malmö finns en fjärdedel av
länets befolkning men nästan en tredjedel av länets jobb. 60 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.
Orsakerna till stadens utmaningar på arbetsmarknadsområdet kommer att
utredas vidare av stadskontoret under 2021. Kommunstyrelsen i Malmö stad
har även fattat beslut om att inrätta en tillväxtkommission för ett inkluderande
och hållbart Malmö (Stadskontoret, Malmö stad 2020–7). Kommissionens
arbete och slutsatser kommer ha hög relevans för stadens utmaningar på
arbetsmarknadsområdet.
Figur 23 visar andelen förvärvsarbetande 20–64-åringar i Malmö, de övriga
storstäderna, riket och Skåne år 2000–2018. 61 Av dessa är Malmö den stad som
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.
61 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
60
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har lägst andel förvärvsarbetande. År 2018 var sysselsättningen 68 procent
bland både manliga och kvinnliga Malmöbor i arbetsför ålder, vilket är 13
(kvinnor) respektive tio (män) procentenheter lägre än i riket. 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 sundspendlare 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.
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Figur 23. Förvärvsarbetande invånare 20–64 år i Malmö, Stockholm, Göteborg, riket och Skåne
2004–2018 (%). Notera att de vertikala axlarna är brutna. Källa: SCB-Statistikdatabasen,
Ørestat.

Ett fåtal områden sticker ut med sin låga sysselsättning jämfört med den högre
graden i övriga områden (se Figur 24). Sysselsättningen är allra lägst för
kvinnor i de senare områdena, medan skillnaderna mellan könen är mindre i
områden med högre sysselsättning. I vilken utsträckning skillnaderna beror på
skillnader i sundspendling mellan olika områden är oklart.

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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Män

Figur 24. Andel förvärvsarbetande i Malmös områden 2018 (%). Mörkare färg
indikerar större andel förvärvsarbetande. Källa: SCB-Skånedatabasen.
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Som icke-förvärvsarbetande räknas både arbetslösa och personer som står
utanför arbetskraften.62 För att undersöka hur stor andel som står utan arbete
trots att de står till arbetsmarknadens förfogande redovisar rapporten även
arbetslöshet. Eftersom arbetslöshetsstatistiken inte påverkas av
sundspendlingen är den jämförbar mellan kommuner.

Figur 25. 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 25). 63 Även i Skåne som helhet var arbetslösheten högre än i riket, men

Exempel på personer som står utanför arbetskraften är heltidsstudenter, personer
som saknar arbetsförmåga och personer som väljer att inte förvärvsarbeta, exempelvis
hemmaföräldrar.
63 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.
62
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lägre än i Malmö.64 Jämfört med de övriga storstäderna och riket har Malmös
och, i mindre utsträckning, Skånes, arbetslöshet stannat på en högre nivå efter
finanskrisen 2008. 65 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. Samtidigt har antalet övriga arbetslösa varit relativt konstant
(Arbetsförmedlingen 2018). 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 2020–2).
Omorganisationen av Arbetsförmedlingen, som slutfördes under 2020, har
inneburit att färre arbetslösa 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
statliga stödinsatser på arbetsmarknaden minskar försvårar den ekonomiska
konjunkturen 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–
4).

Långtidsarbetslöshet
Att stå utan arbete under korta perioder mellan anställningar är inte
nödvändigtvis ett större problem vare sig för individen eller samhällsekonomin
och beror till stor del på en tröghet på arbetsmarknaden.66 När arbetslösheten
blir långvarig riskerar den dock att försämra individens ekonomiska och sociala
förhållanden såväl som samhällsekonomin.
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
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.
65 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.
66 Detta kallas friktionsarbetslöshet. Upprepade korta arbetslöshetsperioder, exempelvis
på grund av osäkra anställningsförhållanden och korta anställningsperioder, kan dock
innebära stor stress och påverka individen negativt.
64
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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 (se Appendix för ytterligare
beskrivning).
Andelen långtidsarbetslösa skiljer sig mellan Malmös områden (se Figur 26).
Medan andelen är mycket liten i stadens västra områden är den stor i de
sydöstra centrala delarna, som även har låg sysselsättning (se Figur 24) och
mindre andel invånare med eftergymnasial utbildning (se Figur 21 på sidan 51).
Kvinnor

Män

Figur 26. Andel arbetslösa i minst sex månader i Malmös områden efter kön 2018 (%). Mörkare
färger indikerar högre arbetslöshet. Källa: SCB-Skånedatabasen.

Tidsbegränsade anställningar
Att ha ett jobb innebär inte alltid att känna sig säker på sin ekonomiska och
sociala situation. Att ha en tidsbegränsad anställning kan exempelvis innebära
ekonomisk stress och minskad möjlighet att ställa krav på arbetsmiljön. Det
kan även minska möjligheten att skaffa bostad.
Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) är andelen med tidsbegränsad
anställning större bland kvinnor än bland män och relativt stor i Malmö
jämfört med de övriga storstäderna, Skåne och riket (se Figur 27).
Kombinationen av en stor andel med tidsbegränsad anställning och hög
arbetslöshet gör situationen problematisk för Malmöborna, då det innebär
begränsade möjligheter att hitta nytt jobb vid anställningsperiodens slut.
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Figur 27. Andel anställda 15–74 år med tidsbegränsad anställning i Malmö, Stockholm, Göteborg,
riket och Skåne 2005–2019 (%). Källa: SCB-statistikdatabasen.

Även svåra arbetsförhållanden, exempelvis hälsofarlig fysisk arbetsmiljö, och
illegala anställningar är en utmaning nationellt och lokalt. Omfattningen är svår
att uppskatta, men Malmö stad har i samarbete med andra aktörer identifierat
flera sådana verksamheter genom sin uppsökande tillsynsverksamhet.67 I vissa
fall har misstänkt människoexploatering, exempelvis för sexuella ändamål,
upptäckts (Miljönämnden, Malmö stad 2020).

En tudelad arbetsmarknad
Malmös sysselsättningstillväxt har under flera år varit nästan lika stark som
Stockholms och antalet jobb har ökat inom samtliga övergripande
näringsgrenar utom industri och jordbruk (Arbetsförmedlingen 2018).
Samtidigt går många nyskapade jobb till inpendlare från andra kommuner och
kommer inte Malmöborna till del.
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, vilket gäller 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
67 Genom satsningen Tryggare Malmö har Malmö stad i samarbete med
Räddningstjänsten Syd, Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Kronofogden
bedrivit uppsökande tillsynsverksamhet för att motarbeta illegala verksamheter.
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rekryteringssvårigheterna är störst inom yrken 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.68 Samtidigt pekar
Arbetsförmedlingen på att outnyttjad kompetens finns 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).
Malmö har utvecklats från industristad till kunskapsstad och
näringslivsstrukturen i regionen har förändrats (Stadskontoret, Malmö stad,
2019–3). Det 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 den knappast i sig själv kan förklara skillnader i
arbetslöshet gentemot andra kommuner. Det är även oklart varför
arbetslösheten är högre i Malmö än i Burlöv, Helsingborg och Landskrona,
vars socioekonomiska struktur liknar Malmös och dessutom tillhör samma
arbetsmarknadsregion (Stadskontoret, Malmö stad, 2020–5). 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. Förutom att
gruppen är större än i de städer Malmö jämförs med i rapporten fylls den även
i högre grad på av ungdomar som saknar fullständig grundskole- eller
gymnasieutbildning (se kapitel 4). De personer som tillhör denna grupp riskerar
en djup och varaktig utsatthet om utvecklingen fortgår. 69

Denna typ av arbetslöshet, som beror på diskrepans mellan arbetskraftens och
arbetstillfällenas egenskaper brukar benämnas strukturell arbetslöshet.
69 En möjlig orsak till de höga arbetslöshetstalen och de låga sysselsättningstalen bland
Malmöborna är att den svarta arbetsmarknaden kan vara större i Malmö än i andra
kommuner. Det saknas dock underlag för att bedöma dels huruvida detta verkligen är
fallet, dels hur det i så fall påverkar statistiken kring arbetslöshet och sysselsättning.
68
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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/EFTA och saknar gymnasieutbildning. Mer än
varannan Malmöbo som tillhör gruppen saknar arbete (SCBStatistikdatabasen).
Under hela perioden 2006–2020 var arbetslösheten i Malmö högre än i riket,
Skåne och de övriga storstäderna bland personer på samtliga utbildningsnivåer
och från samtliga födelseregioner. Malmös arbetslöshetsnivåer sticker speciellt
ut jämfört med Stockholms och Göteborgs bland 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). Se Appendix för ytterligare beskrivning.
Personer födda utanför EU/EFTA tycks generellt ha sämre avkastning på
utbildning än andra, i synnerhet svenskfödda. 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. Utifrån statistiken går
det inte att dra några slutsatser kring huruvida den mindre avkastningen enbart
gäller för personer med utländsk utbildning eller även för personer som har
genomgått sin utbildning i Sverige (SCB-Statistikdatabasen). Se Appendix för
ytterligare beskrivning. 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 Vernby och Dancygier 2018; Aldén och
Hammarstedt 2015; 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 en relativt
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sett större utmaning 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 den kraftiga ökningen i arbetslöshet under 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 28). Relativt sett
påverkade det dock grupperna olika. För gruppen med gymnasial utbildning
innebar det att arbetslösheten ökade 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.
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Figur 28. 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 29). Se Appendix för exakta siffror.
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Figur 29. Arbetslöshet i Malmö per kön och födelseregion nov 2017-nov 2020 (%). Källa:
Arbetsförmedlingen-månadsstatistik.
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Arbetslöshet bland personer med
funktionsnedsättning
Den exakta arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning kan inte
beräknas eftersom deras andel av arbetskraften inte finns registrerad. 70 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 2020–2).
De bakomliggande orsakerna till gruppens svagare ställning på
arbetsmarknaden är flera. Bristande tillgänglighet gör det svårt för vissa
personer med funktionsnedsättning att arbeta. 71 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 sig 37 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 (Arbetsförmedlingen
2020–1). Detta tyder på att gruppen har klarat sig relativt väl på
arbetsmarknaden under pandemin.

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).
71 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).
70
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Arbetslöshet utifrån olika åldersgrupper
Både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten skiljer sig mellan
åldersgrupper och mellan kvinnor och män (se Figur 30). 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.
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Figur 30. 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 16 procent bland kvinnor och 21 procent bland män i
åldersgruppen 18–24 år (Arbetsförmedlingen 2020–1). Det är en ökning med
fyra procentenheter eller 25 procent72 jämfört med året innan och en fortsatt
hög nivå jämfört med riket. 73 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 30 på
att arbetslösheten oftare är kortvarig bland unga än bland äldre. Detta innebär
dock inte att utmaningen med ungdomsarbetslöshet kan avfärdas. Dels kan de
i genomsnitt kortare perioderna av arbetslöshet bland ungdomar vara ett
resultat av att unga lämnar arbetskraften efter en period av arbetslöshet, dels

Ökningen var 31 procent bland kvinnor och 21 procent bland män i åldersgruppen.
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).
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kan även kortare perioder av arbetslöshet ha en stor inverkan på en ung
persons självkänsla och vägval inför vuxenlivet.
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 30, 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.
Samtidigt tycks arbetslösheten bland 55–64-åringar ha påverkats mindre av
pandemin än arbetslösheten inom yngre åldersgrupper.

Sysselsättning och arbetslöshet utifrån kön
Som diskuterats ovan är både sysselsättningen och arbetslösheten lägre bland
kvinnor än bland män. Skillnaden tyder på att en större andel kvinnor står
utanför arbetskraften.74 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).75 En större andel
tidsbegränsade anställningar bland kvinnor (se Figur 27 på sidan 58) försämrar
deras situation ytterligare.
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Figur 31. 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 31.
Kvinnor är överrepresenterade bland de Malmöbor 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
74 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).
75 Den genomsnittliga arbetstiden per kön är likartad i storstäderna, riket och Skåne.
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barn, är skillnaden betydligt större. Även i grupper 65 år och äldre finns stora
skillnader.
Förhållandet mellan könsnormer och ekonomiska incitament är komplext.
Föreställningar om kvinnligt och manligt leder till att män och kvinnor väljer
olika yrken och olika grader av förvärvs- och hemarbete. 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 ojämställdheten på arbetsmarknaden.

65

6. Hur ser Malmöbornas ekonomiska
villkor ut?
Ekonomisk utsatthet är en mångfacetterad utmaning. Därför använder
rapporten flera mått som belyser olika aspekter av utsattheten. Merparten av
dessa indikatorer bygger på registerdata som enbart innefattar den
folkbokförda befolkningen. Det innebär att vissa grupper, till exempel
asylsökande och papperslösa, inte ingår i statistiken. Ytterligare ett problem
med den registerbaserade datan är att inkomster från utlandet inte registreras.
Detta innebär att personer som arbetar i Danmark i svensk statistik ser ut att
sakna inkomst, vilket i sin tur medför att dessa räknas som ekonomiskt utsatta i
nationell statistik. Att asylsökande och papperslösa inte finns med i statistiken
är ett nationellt problem, till skillnad mot gränspendling som bara har
nämnvärd effekt i ett fåtal kommuner, däribland Malmö. Detta gör att den
genomsnittliga inkomsten i Malmö oftast framstår som lägre jämfört med
andra kommuner än vad den egentligen är. För att komplettera bilden av det
ekonomiska läget i Malmö studeras därför också ekonomiskt bistånd som
bygger på individuella bedömningar. Det betyder att inkomster från utlandet
tas i beaktning, vilket medför att jämförbarheten med andra kommuner
förbättras. Nackdelen är att det kan finnas skillnader mellan hur kommuner gör
sina bedömningar vilket försämrar jämförbarheten.

Hushåll med låg ekonomisk standard
Inkomsterna i Malmö är i snitt låga; både medelvärdet och medianen för
inkomsterna ligger lägst av de tre storstäderna och även under riket och Skåne
som helhet. Malmö har också en större andel av hushåll med låg ekonomisk
standard. Ett hushåll med låg ekonomisk standard är ett hushåll vars samlade
disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten i landet (SCBStatistikdatabasen). 76 Figur 32 visar hur stor andel av befolkningen i
Inkomsten mäts som disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Disponibel
inkomst är alla inkomster, från arbete, kapital, bistånd eller annat minus skatter, alltså
de pengar man har att röra sig med. ”Per konsumtionsenhet” betyder att istället för att
ta alla hushållets inkomster och dela det med antalet personer i hushållet så tar man
hänsyn till att två personer som bor ihop kan bo billigare än två personer som bor i
varsin lägenhet (man behöver till exempel inte två toaletter om man bor ihop). Genom
att beräkna inkomst per konsumtionsenhet fångar man alltså hur mycket pengar
hushållet. SCB har tagit fram beräkningar för hur olika hushåll ska räknas, till exempel
räknas ett sammanboende par som 1,51 konsumtionsenheter. Det betyder att för att
räkna fram den disponibla inkomsten för att sammanboende par tar man parets totala
inkomster efter skatt och delar med 1,51. Detta blir vad de båda personerna kommer
ha som inkomst i detta kapitel.
76
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storstadskommunerna, Skåne och riket som tillhör denna grupp. I Malmö har
ungefär vart fjärde hushåll låg ekonomisk standard, vilket är markant högre än
de andra storstäderna. Man kan i Malmö inte heller se samma sakta sjunkande
trend som i Göteborg och Stockholm. Istället har andelen av befolkningen
med låg ekonomisk standard hållit sig runt 26 procent under perioden som
mäts här.
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Figur 32. Andel invånare med låg ekonomisk standard i Malmö, Stockholm, Göteborg, riket och
Skåne (%). Källa: SCB-Statistikdatabasen.

I detta kapitel jämförs Malmöbors ekonomiska standard, alltså samma mått
som används för att beräkna låg ekonomisk standard ovan. Som diskuteras
ovan justerar ekonomisk standard för hushållssammansättning. Detta görs för
att fånga faktisk levnadsstandard mer än vad ett individbaserat mått kan göra.
En inkomst som är mer än nog för en person som bor tillsammans med en
höginkomsttagare utan barn kan anses vara väldigt låg för en ensamstående
person med tre barn. Att redovisa inkomster på individuell nivå blir därför ofta
missvisande. Genom att justera för hushållsammansättning blir, till exempel,
barnfamiljers faktiska levnadsstandard mer rättvist representerad.
Figur 33 visar hur den inkomsten skiljer sig åt mellan olika grupper i
kommunen. Det är tydligt att skillnaderna mellan grupper födda i olika
födelseländer är stora, större än skillnaderna mellan män och kvinnor.
Skillnaderna är också markanta mellan stadens olika områden, vilket visas i
Figur 34.
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Figur 33. Genomsnittlig disponibel årsinkomst i Malmö per bakgrund och kön 2018 (kronor per
konsumtionsenhet). Källa: SCB-Skånedatabasen.

Figur 34. Genomsnittlig disponibel årsinkomst i Malmö per område 2018 (kronor per
konsumtionsenhet). Källa: SCB-Skånedatabasen.

Inkomster skiljer sig också markant mellan olika åldrar, vilket visas i Figur 35.
Figuren visar att barnfamiljer är de hushåll som har sämst ekonomiska
förutsättningar i Malmö om man tar hänsyn till hur hushållet ser ut och vad
pengarna ska räcka till. Framförallt hushåll med unga barn har låga inkomster
sett till hur stort hushållet är. Detta är inte unikt för Malmö, även för Skåne
som helhet har barnfamiljer bland de lägsta inkomsterna bland hushållen (SCBSkånedatabasen). Även i resten av landet har barnfamiljer i snitt lägre
inkomster per konsumtionsenhet än hushåll utan barn (SCBStatistikdatabasen). Efter barnfamiljer har kvinnor som är 80 år eller äldre
sämst ekonomiska förutsättningar i Malmö. Invånare över 80 är en grupp som
har låga inkomster även i riket som helhet. Tar man, som här, hänsyn till
hushållsstorlek har Malmöbor, och framförallt män, i åldrarna 50–69 högst
inkomst.
Eftersom barn saknar egen inkomst är skillnaden mellan könen i de yngsta
åldersspannen försumbara. I alla andra åldersspann tjänar män mer än kvinnor.
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Detta alltså trots att inkomsten här redovisas per hushåll och att skillnader
mellan könen inom hushåll därmed inte räknas med.77 Skillnaderna blir dock
markanta först vid åldersspannet 65–69. Detta beror inte minst på att fler män
än kvinnor fortsätter förvärvsarbeta efter 65 års ålder och dessutom har högre
pensioner.
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Figur 35. Genomsnittlig disponibel årsinkomst i Malmö per åldersgrupp 2018 (kronor per
konsumtionsenhet). Källa: SCB-Skånedatabasen.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat stöd som kan sökas om man har
problem att försörja sig själv och sin familj. År 2019 fick 8,5 procent av alla
Malmöbor 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
Stockholm (Kolada N31807). Bland vuxna Malmöbor var det 3,6 procent som
fick ekonomiskt bistånd i minst tio månader 2019, vilket räknas som långvarigt
ekonomiskt bistånd (Kolada N31816). Detta är dubbelt så högt som i Göteborg
och fyra gånger så högt som i Stockholm.
Figur 36 visar andelen av befolkningen som fått ekonomiskt bistånd efter ålder
och kön under 2018. 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. Efter att man uppnår
pensionsåldern blir det mycket ovanligt att få ekonomiskt bistånd. Det är dock
viktigt att beakta att man som pensionär får tillgång till andra typer av
ersättningar som bostadstillägg och garantipension vilket i mångt och mycket
kan ersätta ekonomiskt bistånd. I åldrarna 40–64 är det fler som har långvarigt
ekonomiskt bistånd än som har kortvarigt.

77 Eftersom inkomster här beräknas på hushållsnivå kommer (till exempel) en kvinna
och en man som bor ihop redovisas som att de har samma inkomst i denna statistik,
även om en av dem har högre inkomst än den andre på individnivå.
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Figur 36. Andel av Malmös befolkning som fick ekonomiskt bistånd 2018 per åldersgrupp och kön
samt uppdelat efter hur länge man har fått ekonomiskt bistånd (%). Källa: SCB-Skånedatabasen.

Figur 37 visar hur vanligt det var att motta ekonomiskt bistånd beroende på
födelseregion. Det finns tydliga skillnader mellan de Malmöbor som är födda i
Sverige och de som är födda utanför EU28.
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Figur 37. 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.

Statistik från arbetsmarknads- och socialnämnden (2020–4) visar på en ökning
av antalet Malmöbor med behov av stöd och hjälp från förvaltningen under
2020. Under året har även antalet hushåll som blivit självförsörjande och
antalet personer som avslutats till arbete och studier från
arbetsmarknadsinsatser minskat med cirka fem procent. Arbetsmarknads- och
socialnämnden bedömer att det beror på att coronapandemin påverkat
Malmöbornas möjligheter att få ett arbete och att de mest utsatta på
arbetsmarknaden påverkats allra mest.
Minskade statliga ersättningar, exempelvis arbetslöshets- eller sjukersättning,
har lämnat ett större försörjningsansvar till kommunerna. Malmö drabbas
troligen hårdare av detta än många andra kommuner eftersom Malmöbors
inkomster är relativt låga, vilket påverkar nivån på den ersättning man får. En
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jämförelse mellan perioderna januari till augusti 2019 och 2020 visar att antalet
individer som är berättigade till försörjningsstöd på grund av att de inte får
någon ersättning från statliga myndigheter eller att andra ersättningar inte
räcker till har ökat med nästan 1 000 hushåll. Orsaken står att finna i stadens
låga förvärvsfrekvens, vilken innebär att relativt fler personer inte tjänar in sin
sjukpenninggrundande inkomst och därmed inte är berättigade till statliga
ersättningar (Stadskontoret, Malmö stad 2020–5).

Att klara de löpande utgifterna
Figur 38 visar andelen i Region Skånes folkhälsoenkät 2019 som har angett att
de vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna haft svårigheter att
klara sina löpande utgifter för mat, hyra och övriga räkningar.
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Figur 38. Andel Malmöbor som haft svårt att klara sina löpande utgifter efter ålder och
utbildningsgrad 2019 (%). Källa: Region Skåne 2000–2019.

En klar majoritet anger att de inte har problem att klara sina löpande utgifter,
oavsett utbildningsnivå, men som Figur 39 visar finns skillnader mellan olika
grupper. Bland Malmöbor i arbetsför ålder är det nästan 70 procent vanligare
bland de med förgymnasial eller okänd utbildning att rapportera svårigheter att
klara sina löpande utgifter jämfört med de med eftergymnasial utbildning.
Nivåerna är lägre, och skillnaderna mellan utbildningsgrupperna mindre, för de
som är 65-84 år gamla. Detta är antagligen en följd av det starkare ekonomiska
stöd (garantipension, bostadstillägg och liknande) som finns för äldre med låga
inkomster.

Ekonomisk utsatthet bland barn och unga
För gruppen barn och unga används ibland måttet barn i ekonomiskt utsatta
hushåll, vilket innefattar barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd och
barn i hushåll med låg inkomststandard.78 Nästintill var fjärde Malmöbo i
åldrarna 0 till 19 år bodde i ett ekonomiskt utsatt hushåll under åren 2016 till
2018. Trenden är dock nedåtgående i alla de tre storstäderna. I Malmö har
78

Denna definition motsvarar Rädda barnens (2018) barnfattigdomsindex.
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andelen barn i ekonomiskt utsatt hushåll sjunkit med åtta procentenheter sedan
2009, vilket är något snabbare än i de andra två storstäderna (Kolada N02904).
De senaste tre åren har dock takten varit snabbast i Göteborg, vilket visas i
Figur 39.
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Figur 39. Andel unga 0–19 år som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö, Stockholm,
Göteborg och riket 2016–2018 (%). Källa: Kolada N02904.

Precis som annan inkomststatistik inkluderar detta inte inkomster från
Danmark vilket gör att Malmös andel överskattas. Trots detta står det klart att
Malmö har en högre andel unga i ekonomiskt utsatta hushåll än övriga
storstäder. Detta märks inte minst på att Malmö sticker ut med en hög andel
barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd.
Denna andel var 2018 nästan dubbelt så stor i Malmö (6,7 procent) som i
Göteborg (3,7 procent), fyra gånger högre än i Stockholm (1,6 procent) och tre
gånger högre än riket som helhet (2,2 procent) (Kolada U31809).
Att vara barn och växa upp i en familj som lever i ekonomisk utsatthet
påverkar barnets hela vardag. Det kan exempelvis innebära att barnet inte kan
delta i aktiviteter på samma sätt som sina kompisar och att barnet kan känna
oro för familjens ekonomi. Den långsiktigt hållbara lösningen för barn i
ekonomisk utsatthet är insatser för att stärka föräldrarnas möjligheter till
utbildning och arbete (Socialstyrelsen 2013).

Äldres ekonomiska villkor
Bland äldre har kvinnor ofta lägre inkomster än män och äldre kvinnor
behöver också oftare olika typer av bistånd jämfört med äldre män. År 2018
hade kvinnor i snitt 70 procent av mäns pension. Kvinnorna hade 270 procent
mer inkomst av bostadstillägg och 150 procent mer i äldreförsörjningsstöd än
män. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ges för att kompensera för låg
pension (SCB 2020–3). Äldre kvinnors lägre inkomst beror till stor del på att
både den allmänna pensionen, och i synnerhet avtalspensionerna, är kopplade
till arbetsinkomst under livet. Då kvinnor ofta har tagit ett större ansvar för det
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obetalda arbetet i hemmet och dessutom ofta haft lägre lön än män leder detta
till att kvinnor även får lägre pensionsinkomster (Nationella institutet för
forskning om äldre och åldrande 2016).
En låg egen inkomst betyder inte nödvändigtvis att personen lever i ett hushåll
med låg inkomst. Kvinnor med låga pensioner kan vara gifta med män med
högre inkomst. Detta är dock inte ett livslångt skydd. Till följd av kvinnors
högre medellivslängd, och ibland till följd av skilsmässa, lever många äldre
kvinnor ensamma på låga pensioner. Mönstret att speciellt äldre kvinnor har
lägre inkomster än män är tydligt i Figur 35 (på sidan 69) där skillnaden mellan
könen för äldre är som störst i det äldsta åldersspannet. Utrikes födda är en
annan grupp som riskerar att ha eller få låg pension. Anledningen är ofta en
svagare anknytning till arbetsmarknaden (Nationella institutet för forskning om
äldre och åldrande 2016).

Ekonomisk utsatthet bland personer med
funktionsnedsättning
Statistik om inkomster för personer med funktionsnedsättning saknas i stort
för Malmö. Nationellt kan man dock se att tillgången till resurser generellt är
mindre för personer med funktionsnedsättningar jämfört med den övriga
befolkningen. Framförallt handlar det om personer med funktionsnedsättning
som på grund av olika hinder utestängs helt, eller delvis, från arbetsmarknaden.
Kvinnor med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar än män med
funktionsnedsättning vad gäller delaktighet på arbetsmarknaden och
arbetsvillkor. De har därför lägre inkomster och sämre möjligheter till
ekonomisk självständighet (Myndigheten för delaktighet 2020–2;
Jämställdhetsmyndigheten 2020).
Förekomsten av ekonomiskt bistånd bland personer med insatser inom Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ligger på samma nivå
som den övriga befolkningen. Långvarigt ekonomiskt bistånd är något
vanligare i denna grupp än i den övriga befolkningen. Förekomsten av
ekonomiskt bistånd bland personer med insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL)
är markant högre än i den övriga befolkningen. Omkring 20 procent av
gruppen fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2018 och tio procent hade
ett långvarigt ekonomiskt bistånd. I denna grupp är personer med psykisk
funktionsnedsättning överrepresenterade. Den höga förekomsten av långvarigt
ekonomiskt bistånd bland dessa grupper tyder på ett ekonomiskt utanförskap
(Socialstyrelsen 2020–1).
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7. Hur ser Malmöbornas vardag ut?
I ett socialt hållbart samhälle måste det finnas förutsättningar som garanterar
människors ekonomiska, politiska och sociala inkludering. Att Malmöbor har
jämlika förutsättningar att vara del av och kunna påverka sin livssituation och
samhället i stort är viktigt. Detta utgör inte bara en portalprincip för ett
demokratiskt samhälle, utan är också en förutsättning för stadens arbete med
att realisera Agenda 2030 och nå de globala hållbarhetsmålen. På det
individuella planet är enskildas upplevelser av att besitta möjligheter till
delaktighet och ha inflytande likaså viktiga förutsättningar för hälsa, välmående
och trygghet.
En förutsättning för människor att kunna delta aktivt och utöva inflytande är
att samhället inkluderar människor och grupper av människor. Inkludering är
således en demokratisk process som förverkligar kärnan i de mänskliga
rättigheterna, nämligen idén om alla människors lika värde. När individer och
grupper tvärtemot upplever att de är begränsade i sina möjligheter att påverka
de egna livsvillkoren, eller samhällsutvecklingen i stort, känner de i mindre
utsträckning tillit till sin omgivning och en känsla av maktlöshet och
utanförskap uppstår. Ett sådant scenario kan skapa en negativ
samhällsutveckling som exempelvis ställer grupper mot varandra, ökar
polariseringen i samhället, försvagar tilliten på flera plan och som i sin yttersta
konsekvens kan leda till att demokratin försvagas.
I följande kapitel analyseras olika uttryck som beskriver Malmöbornas sociala
deltagande. 79 Kapitlet inleds dock med ett kort resonemang kring en central
förutsättning för alla former av delaktighet och inkludering, nämligen tillgång
till information.80

Information – en förutsättning för delaktighet
Information måste göras tillgänglig på flera sätt och för olika målgrupper.
Exempelvis öppnar digitalisering upp möjligheter för att enkelt och snabbt nå
ut med information till många, men förutsätter samtidigt att alla Malmöbor har
tillgång till internet och att informationen anpassas så att alla kan ta del av den
För analys av Malmöbornas ekonomiska inkludering se kapitel 5 i denna rapport.
För analys av Malmöbornas politiska inkludering se Hållbarhetsrapport 2016 och
2019.
80 I årets Hållbarhetsrapport har det inte funnits utrymme att på bred front analysera
Malmöbornas/brukarnas delaktighet och inflytande i relation till de kommunala
verksamheterna.
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(till exempel på olika språk, lättläst, teckenspråk eller att det går att få
informationen uppläst). 81 Det finns en del utmaningar i Malmö stad när det
gäller informationstillgång. En kartläggning genomförd våren 2020 bekräftar
bland annat att många Malmöbor som har kontakt med kommunens
verksamheter upplever svårigheter att hitta relevant information på malmo.se
samt att informationen som finns publicerad kan vara svår att förstå. Det
framkom även att många upplever ett digitalt utanförskap i samhället i stort på
grund av exempelvis begränsad ekonomi, begränsad tillgång till internet
och/eller svårigheter att använda digitala tjänster och produkter. Det faktum
att många digitala tjänster idag kräver e-legitimation skapar utmaningar
exempelvis för personer som har förvaltare eller har svårigheter att minnas
koder (Funktionsstödsnämnden, Malmö stad, 2020–1). I ett samhälle med
accelererande digitalisering utgör även äldre en grupp som riskerar
utanförskap. 82 Att öka äldres kunskaper kring digitala tjänster och
kommunikationsverktyg är ett sätt att förebygga och bryta ensamhet, vilket är
viktigt ur ett hälsoperspektiv då ofrivillig ensamhet i sig medför ökad risk för
ohälsa. 83 Ytterst är det således en jämlikhetsfråga att alla Malmöbor har tillgång
till information eftersom detta i förlängningen också utgör en förutsättning för

Lagkraven på tillgänglighet i digitala forum har successivt förstärkts. Sedan 2016
gäller ett EU-direktiv (2016/2102) som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla
användare, inklusive personer med funktionsnedsättning (Malmö stad 2020–2).
82 SCB undersökte äldres internetanvändning våren 2020, det vill säga i början av
coronapandemin. Resultatet tyder på att äldre är relativt aktiva på internet och att det
skett en ökning mellan 2019 och 2020. Resultatet pekar, i likhet med
undersökningarna från tidigare år, på att frekvensen minskar med stigande ålder. I
åldersgruppen 65–74 år är numera tillgången till internet i paritet med befolkningen i
stort, det vill säga runt 90 procent. För de äldre än 75 år minskar andelen som har
tillgång till internet påtagligt och ligger på cirka 75 procent. Den senaste
undersökningen visar en ökad daglig internetanvändning för äldre, 75 procent av
kvinnorna och 71 procent av männen uppgav att de använde internet flera gånger om
dagen. I åldersgruppen 75–85 år var det 45 procent av kvinnorna och 53 procent av
männen som nyttjade internet dagligen (SCB 2020–4, sidan 8 ff). Gruppen över 85 år
saknas i undersökningen.
83 I Malmö stad finns en tjänst, IT-fixare, som erbjuder enklare IT-supporttjänster i
hemmet, vilket är ett sätt för staden att öka tillgången till information. Hjälpen
omfattar Malmöbor som är 75 år eller äldre samt de som är 67 år eller äldre och är
beviljade hemtjänstinsatser. Under 2020 ökade antalet besök, vilket delvis beror på att
åldersgränsen sänktes i mars 2020 på grund av coronapandemin och behovet av att
fler äldre skulle kunna utföra ärenden samt bibehålla sociala kontakter via digitala
kanaler (Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, Malmö stad 2020–1; 2020–2).
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enskildas möjlighet att vara delaktig och påverka den egna vardagen liksom
samhället i stort.84

Socialt deltagande
Socialt deltagande är en grundbult i ett välfungerande samhälle. 85 När
människor har förutsättningar att engagera sig och delta i sociala aktiviteter
uppkommer tillit, vilket i sin tur skapar gemensamma normer och värderingar
som fungerar som smörjmedel i samhällsmaskineriet (Statens offentliga
utredningar, SOU 2020:46; Emmelin och Eriksson 2012; Ostrom 2000;
Putnam 2000). Att fatta och genomföra beslut blir mindre tungrott och
kostsamt samt mer effektivt. När tilliten är hög, stabil och jämnt fördelad inom
och mellan befolkningssegment finns bättre förutsättningar att tillhandahålla
kollektiva, skattefinansierade nyttigheter, såsom trygghet i det offentliga
rummet, bra utbildning och omsorg och utbyggd samhällsservice. I ett
samhälle som präglas av låg tillit finns istället uppenbara risker för att viljan att
bidra till gemensamma nyttigheter minskar (Statens offentliga utredningar,
SOU 2020:46; Holmberg och Rothstein 2015).

Socialt deltagande bland barn och unga
När det gäller barns och ungas sociala deltagande så finns aktuell data från
2019 års kultur- och fritidsvaneundersökning Ung livsstil (Kultur- och
fritidsnämnden, kommande rapport 2021). Undersökningen, som genomförts
bland högstadieelever i Malmö, visar att ungdomar som deltar i det offentligt
subventionerade fritids- och kulturutbudet generellt har bättre hälsa, bättre
livskvalité och trivs bättre på fritiden (se även kapitel 9). Trots omfattningen
och bredden av fritidsaktiviteter för barn och unga i Malmö nås långt ifrån alla
Dessa slutsatser styrks i rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. I
rapporten framgår att en tredjedel av personerna med funktionsnedsättning i saknar
sätt att identifiera sig digitalt. Bland personer utan funktionsnedsättning är
motsvarande siffra sex procent och av dessa är en stor andel äldre (Post- och
telestyrelsen 2019, sidan 9). Samma slutsatser beskrivs i rapporten Sveriges digitala
förvaltning 2020. Här lyfts vikten av att motverka ett digitalt utanförskap för grupper
som annars riskerar att lämnas utanför digitaliseringen av den offentliga förvaltningen
(DIGG, 2020).
85 Ett mångfacetterat civilsamhälle är en förutsättning för enskildas möjligheter till
social och politisk delaktighet. Undersökningar visar att civilsamhället i Malmö växer.
År 2017 fanns det totalt 8 070 registrerade föreningar i Malmö, vilket är en ökning
med 414 föreningar sedan 2015. Av dessa är cirka 30 procent verksamma inom
kategorin Rekreation och kultur som rymmer verksamheter såsom idrott, konst och
kultur. Cirka 25 procent av föreningarna tillhör kategorin Bostäder, social och
samhällelig utveckling och cirka tio procent är verksamma inom Opinionsbildning och politik
(Stadskontoret, Malmö stad 2020–6).
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i den här gruppen av det kommunalt subventionerade fritidsutbudet. En
förklaring handlar om barns och ungas ojämlika förutsättningar såsom
begränsade ekonomiska möjligheter att betala medlemsavgifter och utrustning,
olika möjligheter att ta sig runt i staden eller att det inom familjen saknas en
tradition av föreningsengagemang. 86
Samma mönster av ojämlikhet går igen när det gäller de något yngre
Malmöbornas fritidsintressen. Bland barnen i årskurs 4 samt 7–8 var det fyra
av fem barn som läsåret 2019/2020 uppgav något fritidsintresse såsom musik,
fiske, läsning eller att vara med i scouterna. Skillnaderna är dock stora beroende
på barnens bakgrund: 92 procent av barnen med två föräldrar födda i Sverige
uppgav att de har fritidsintressen jämfört med 88 procent av barnen med en
förälder född i Sverige och 79 procent av barnen med två föräldrar födda
utomlands. Bland barn med två föräldrar som förvärvsarbetar uppger 89
procent att de har fritidsintressen jämfört med 80 procent av barnen med en
förvärvsarbetande förälder och 75 procent av barnen utan någon
förvärvsarbetande förälder (medicinska elevhälsan 2016–2020).
Fritidsaktiviteter skiljer sig åt mellan könen. Data från undersökningen Ung
livsstil visar att flickor i Malmö tenderar att motionera mindre, ha sämre hälsa,
sämre trivsel på fritiden och skattar sin livskvalitet lägre än pojkar. Vidare
framkommer att flickor deltar i mindre utsträckning än pojkar i det offentligt
subventionerade kultur- och fritidsutbudet, vilket är ett mönster som
bekräftades även i undersökningen från 2015. Det kan också konstateras att det
inom staden finns påtagliga skillnader när det gäller i vilken utsträckning barn
och unga tar del av stadens kultur- och fritidsutbud. I exempelvis LimhamnBunkeflo uppger 38 procent av flickorna och 34 procent av pojkarna att de
deltar i någon aktivitet, vilket ska jämföras med elva procent av flickorna och
19 procent av pojkarna i Rosengård. Resultaten från Ung livsstil bekräftar
betydelsen av familjens socioekonomiska bakgrund när det kommer till
barnens möjligheter att ta del av aktiviteter som erbjuds. Analyserna har
synliggjort skillnader bland stadens flickor när det gäller engagemang i
idrottsföreningar. I Rosengård är det knappt var femte flicka som är med i en
idrottsförening, vilket ska jämföras med mer än varannan flicka som bor i
86 En

del barn som deltar i kostnadsfria aktiviteter riskerar att ”fastna” och inte kunna
gå vidare till föreningarnas ordinarie verksamhet på grund av krav på medlemsavgifter
och utrusning. Det är en utmaning för staden och föreningslivet att inte bidra till att
skapa olika grupper inom en förening, grupper som riskerar att befästa snarare än
motverka ojämlikhet, där endast de som har råd kan ta del av den ordinarie
verksamheten medan de som inte har det blir hänvisade till föreningens kostnadsfria
aktiviteter.
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Limhamn-Bunkeflo. Sedan undersökningen från 2015 syns dock en positiv
utveckling där andelen flickor i Rosengård som deltar i idrottsutbudet ökat
något.

Socialt deltagande bland vuxna
Det kan konstateras att Malmö stad delvis saknar tillgång till liknande data för
vuxna som finns tillgänglig för barn och unga via exempelvis Ung livsstil.
Därmed uppkommer en del kunskapsluckor som bitvis gör det svårare att
analysera de vuxna Malmöbornas deltagande i olika former av kultur- och
fritidsaktiviteter. 87 I Region Skånes folkhälsorapport 2019 (Region Skåne 2020–
2) går dock att se vissa mönster då det i enkäten ställs frågor som mäter olika
former av socialt deltagande. Undersökningen visar att drygt var femte
Malmöbo kan sägas ha ett lågt socialt deltagande, vilket ligger i nivå med snittet
för både Skåne och riket. 88 Det finns såväl köns-, ålders- samt
utbildningsrelaterade skillnader när det kommer till Malmöbornas sociala
deltagande (se Appendix). Bland män finns en högre andel med lågt socialt
deltagande jämfört med kvinnor liksom att de högsta andelarna med lågt socialt
deltagande återfinns i de äldsta åldersgrupperna. Bland de Malmöbor mellan
18–64 år som enbart har förgymnasial utbildning är det mycket vanligare att
också ha ett begränsat socialt deltagande jämfört med gruppen med
eftergymnasial utbildning (36 respektive sju procent). Med ökad ålder sjunker
det sociala deltagandet för de flesta, men skillnaderna beroende på
utbildningsbakgrund kvarstår även bland de som är äldre än 65 år (se
Appendix).

87 På nationell nivå finns en del undersökningar som bedöms vara representativa även
för situationen i Malmö. Exempelvis gjorde Myndigheten för kulturanalys 2020 en
lägesbedömning av måluppfyllelsen av de kulturpolitiska målen. Slutsatserna visade
bland annat på samband mellan kön, ålder, socioekonomi och i vilken utsträckning
människor tar del av kultur. Undersökningen visade också samband mellan
självskattad hälsa och kulturvanor. Några av de övergripande mönster som framträdde
är att kvinnor är mer kulturaktiva än män och att yngre är mer kulturaktiva än äldre.
De samband som identifierades mellan kulturvanor och socioekonomiska faktorer
anger att personer med kortare utbildning och lägre inkomst i betydligt mindre
utsträckning deltar i kulturlivet. Sambandet mellan kulturvanor och socioekonomi är
tydligast i relation till utbildning (Myndigheten för kulturanalys 2020).
88 Frågan löd: Har du besökt/deltagit i någon av följande aktiviteter under de senaste 12
månaderna? Därefter listades en lång rad aktiviteter så som studiecirkel, teater,
sporttillställning, privat fest, demonstration, släktmiddagar med flera. Den svarande
kunde kryssa i flera alternativ. Svarande som angav max en aktivitet ansågs ha lågt
socialt deltagande.
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Analysen visar även på skillnader mellan grupper i Malmö beroende på var
man är född. Det är en högre andel av Malmöborna med rötterna utanför
Europa som har ett lågt socialt deltagande, 37 procent, att jämföra med elva
procent av de svenskfödda Malmöborna. I Malmö syns även skillnader på
nivåerna av socialt deltagande beroende på var i staden man bor. I områdena
runt Fridhem och Ribersborg (område F) är det enbart sex procent som kan
sägas ha ett lågt socialt deltagande, vilket ska jämföras med 40 procent av
boende i Rosengård (område I), se Figur 40. Det är oklart hur stor andel av
skillnaderna i Figur 40 som kan förklaras av skillnader i hur stora grupper som
har lågt socialt deltagande som finns i de olika områdena, men det är antagligen
en betydande del.
N: Oxie m fl
M: Borgmästaregården Lindeborg m fl
L: Lindängen m fl
K: Kroksbäck Holma m fl
J: Jägersro Videdal m fl
I: Rosengård m fl
H: Västra hamnen m fl
G: Limhamn Djupadal m fl
F: Fridhem Ribersborg m fl
E: Bellevuegården Lorensborg m fl
D: Bunkeflostrand m fl
C: Kirseberg m fl
B: Hermodsdal m fl
A: Möllevången m fl
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Figur 40. Andel Malmöbor med lågt socialt deltagande efter bostadsområde 2019 (%). Källa:
Region Skåne 2000–2019.

I Region Skånes folkhälsoenkät framgår att i Malmö tenderar fler män än
kvinnor att gå på bio eller teater, även om det finns vissa variationer beroende
på födelseland. Andelen som går på teater eller bio ökar ju högre
utbildningsbakgrund och starkare förankring på arbetsmarknaden de svarande
har. Andelen minskar också med stigande ålder. Analysen visar också på stora
skillnader beroende på var i staden man bor. I socioekonomiskt svaga
områden, som till exempel Hermodsdal (område B), är andelen besök uppemot
hälften så många som i till exempel Västra hamnen (område H).
Besök på konstutställningar eller museum är mer populärt bland kvinnor än
bland män. Även här ökar andelen ju högre utbildningsbakgrund och starkare
förankring på arbetsmarknaden de svarande har samt minskar med stigande
ålder. Det framgår också att andelen besök är lägre i socioekonomiskt svaga
områden. Det finns en övervikt av män bland de som besöker
sporttillställningar och det finns inga skillnader baserat på födelseland. I övrigt
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finns liknande skillnader som ovan baserat på utbildning, situation på
arbetsmarknaden och ålder.

Tillit
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).
I Region Skånes folkhälsoenkäter mäts regelbundet skåningarnas tillit till andra
människor.89 Precis som de nationella mätningarna visar så uttrycker även en
majoritet av Malmöborna, 62 procent, tillit till sina medmänniskor. 90 Samtidigt
sviktar tilliten 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 andelarna som har svårt att lita på andra
återfinns i de lägsta åldersgrupperna (se Appendix).
Andelen som uttrycker bristande tillit är konsekvent lägre bland grupper som
på olika sätt kan sägas befinna sig i en utsatt situation. 91 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
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.
90 SOM-institutet på Göteborgs universitet, som utför nationella tillitsstudier,
använder en något annorlunda frågeformulering och betydligt mer detaljerade
svarskategorier, vilket innebär att statistiken gällande Malmö inte är jämförbar med
den nationella statistiken.
91 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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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 och vid en jämförelse
med Skåne som helhet är skillnaderna försumbara.
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, siffror som är i nivå med de
för Skåne som helhet. Det föreligger med andra ord ett tillitsgap bland
Malmöborna beroende på var man är född. Läget är likartat för Skåne som
helhet.
Analyseras skillnader inom staden så framträder en bild med märkbara
geografiska skillnader, vilket illustreras i Figur 41. I två av stadens områden,
Rosengård och Lindängen (områdena I respektive L), har mer än varannan
Malmöbo svårt att lita på andra människor. Detta kan jämföras med områdena
Bunkeflostrand, Fridhem och Limhamn (områdena D, F respektive G) där
bara var fjärde person säger sig ha svårt att lita på andra.
N: Oxie m fl
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K: Kroksbäck Holma m fl
J: Jägersro Videdal m fl
I: Rosengård m fl
H: Västra hamnen m fl
G: Limhamn Djupadal m fl
F: Fridhem Ribersborg m fl
E: Bellevuegården Lorensborg m fl
D: Bunkeflostrand m fl
C: Kirseberg m fl
B: Hermodsdal m fl
A: Möllevången m fl
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Figur 41. Andel Malmöbor som har svårt att lita på andra efter bostadsområde 2019 (%). Källa:
Region Skåne 2000–2019.

I Region Skånes folkhälsoenkät ställs frågor om förtroende för en rad
institutioner och grupper i samhället (se Appendix).92 År 2019 var förtroendet
92 I följande avsnitt har resultat från 2019 års enkät analyserats vad gäller förtroende
för skolan, Polisen, Försäkringskassan, politiker i kommunen samt dagspress, tv och
radio.
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lägst för politiker i kommunen (61 procent) och Försäkringskassan (53
procent), en åsikt som framfördes av en majoritet av de svarande. Andelen
Malmöbor med lågt förtroendet för kommunpolitiker ligger något under
nivåerna för Skåne som helhet (Region Skåne 2000–2019).
När det gäller lågt förtroende för Polisen syns en tydlig könsskillnad. En större
andel av männen oavsett ålder har lågt förtroende för Polisen jämfört med
kvinnor. Även när det gäller förtroende för skolan samt dagspress, tv och radio
ses en viss könsskillnad med högre andelar med lågt förtroende bland män
jämfört med kvinnor. I åldersgruppen 18–64 år återfinns de lägsta andelarna av
lågt förtroende för nämnda institutioner genomgående i gruppen med
eftergymnasial utbildning jämfört med grupper med kortare utbildning.
Undantaget är förtroendet för Försäkringskassan där lägst andel med lågt
förtroende ses i gruppen med förgymnasial utbildning. I åldersgruppen 65–84
år är det framför allt när det gäller förtroende för kommunala politiker samt
dagspress, tv och radio som en skillnad mellan grupper med olika
utbildningsnivå syns, då med lägst andel men lågt förtroende i gruppen med
eftergymnasial utbildning (se Appendix).
Förtroendet för institutioner varierar även mellan olika områden inom Malmö.
Störst variation mellan områden, en skillnad på 20 procentenheter mellan det
område med högst andel med lågt förtroende och det område med lägst andel
med lågt förtroende, ses när det gäller förtroende för kommunpolitiker samt
dagspress, tv och radio. Över tid syns en positiv utveckling. Sedan 2004 har
andelen som har lågt förtroende för institutioner minskat i samtliga
åldersgrupper, förutom när det gäller förtroendet för Försäkringskassan, där
andelen med lågt förtroende istället har ökat.

Kränkningar
I Region Skånes folkhälsoenkät 2019 ställdes även frågor om erfarenhet av
kränkningar. 93 En kränkning utgör en skada på den enskildes integritet och
definieras som ”ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära”
(Skadeståndslagen 1972:207 2 kap 3 §). Diskriminering innebär i korthet ett
missgynnande eller en kränkning som har samband med en av sju
diskrimineringsgrunder. I diskrimineringsbegreppet ingår även trakasserier och

93 Frågan löd: Har du under de senaste 3 månaderna blivit behandlad eller bemött på ett sätt så att
du känt dig kränkt? Den svarande kunde ange nej, ja, någon gång eller ja, flera gånger.
Vid jakande svar kategoriserades personen som att den känt sig utsatt för kränkande
behandling. För de som svarat jakande följde en fråga om kränkningen kunde antas ha
samband med någon av diskrimineringsgrunderna samt utseende.
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sexuella trakasserier. 94 Utöver att erfarenheter av kränkningar och
diskriminering riskerar att påverka såväl den fysiska som psykiska hälsan så har
till exempel Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2014) visat att sådana
erfarenheter kan leda till lägre tillit till såväl andra människor som samhället i
stort. Ur detta perspektiv är det viktigt för ett socialt hållbart samhälle att följa
utvecklingen avseende diskriminering och kränkningar liksom att arbeta
förebyggande.
Var femte Malmöbo har erfarenhet av kränkningar, vilket är något högre än
skånesnittet på 18 procent men något lägre än rikssnittet på 22 procent.
Analyserna visar att fler kvinnor än män har känt sig utsatta för kränkande
behandling och det framgår även att när det gäller ålder så återfinns den högsta
andelen med erfarenhet av kränkningar i den yngsta åldersgruppen, det vill säga
Malmöbor mellan 18 och 24 år. Det är enbart i åldersgruppen 70–74 år som en
högre andel män än kvinnor uppger att de utsatts för kränkande bemötande
(Region Skåne 2000–2019).
När det gäller utbildningsnivå återfinns den lägsta andelen som känt sig utsatt
för kränkande behandling i gruppen med förgymnasial utbildning (16 procent)
medan andelen ökar bland Malmöbor med gymnasieutbildning (25 procent)
och de med eftergymnasial utbildning (23 procent). När betydelsen av
födelseregion analyseras framkommer relativt små skillnader. Den högsta
andelen som uppger att de utsatts för kränkande bemötande återfinns bland
svenskfödda Malmöbor (22 procent) och lägst andel återfinns bland de som är
födda i övriga Europa (18 procent) (Region Skåne 2000–2019). Se Appendix
för ytterligare beskrivning.
De som uppgav att de blivit utsatta för kränkande behandling angav kön som
främsta grund, vilket uppgavs gälla för var fjärde person. Därefter uppgavs
etnisk tillhörighet (16 procent) följt av utseende (15 procent) som grund för
den upplevda kränkningen. Mönstret är likartat för Skåne som helhet, men
jämfört med Malmö är det en lägre andel som angav kön som grund för
kränkningen (18 procent) (Region Skåne 2000–2019).
Om utvecklingen över tid analyseras så synliggörs en trend där andelen
Malmöbor som har känt sig utsatta för kränkande behandling sjunker, oavsett
94 Enligt

svensk diskrimineringslag omfattar skydd mot diskriminering följande
grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder
(Diskrimineringsombudsmannen u.å.).
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om hänsyn tas till kön, ålder eller födelseregion. Liknande utveckling ses i
Skåne. År 2008 visade Region Skånes folkhälsoenkät att 35 procent i
åldersgruppen 18–64 år rapporterade att de upplevt kränkningar, vilket 2019
sjunkit till 23 procent. För stadens äldre befolkning, de mellan 65–84 år,
uppgav 13 procent att de hade erfarenheter av kränkningar vid mätningen
2008, vilket sjunkit till tio procent 2019. 95

95 Under 2021 planerar Malmö stad att genomföra en medborgarundersökning med
fokus på utsatthet och upplevelser av diskriminering.
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8. Hur trygga är Malmöborna?
Trygghet är en komplex företeelse som 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.

Trygghet och säkerhet
Data från Region Skånes folkhälsoenkät 2019 visar att en av tre Malmöbor
någon gång avstår att gå ut på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller
på annat sätt ofredad. 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. Det är även något vanligare bland personer i
åldersgruppen 65–84 (39 procent) att avstå från att gå ut ensamma än bland
personer i åldersgruppen 18–64 (32 procent).
Upplevelser av otrygghet är kopplat till både geografi och plats. Rapporten
visar att det spelar in var i Malmö man bor. Högst andel Malmöbor som avstår
från att gå ut ensamma på grund av rädsla återfinns i Lindängen (43 procent)
och Bellevuegården, Lorensborg (39 procent), och lägst andel (30 procent) i
Fridhem, Ribersborg, Bunkeflostrand och Möllevången (Region Skåne 2000–
2019).
När det gäller platsens betydelse visar Polisens trygghetsmätning från 2019 att
29 procent av männen och 43 procent av kvinnorna i Malmö känner sig
otrygga ensamma ute kvällstid i det egna bostadsområdet. Denna andel har
legat på samma nivå sedan 2011 (Polisen 2011–2019). Otryggheten är störst
bland kvinnor i Lindängen, Södra Innerstaden och Bellevuegården medan män
är mest otrygga i Herrgården och Lindängen. Att vara otrygg i det egna
bostadsområdet får betecknas som en risk för inskränkningar i den egna
rörelsefriheten.
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Data från CTC-enkäten96 visar att 87 procent av barnen inte upplever
otrygghet i det egna bostadsområdet (Stadskontoret, Malmö stad 2017, 2019).
Ingen större skillnad kan identifieras mellan flickor och pojkar. Däremot visar
analyserna på stora geografiska skillnader med störst andel barn som upplever
sig otrygga i Lindängen (25 procent, område L) och minst i Limhamn,
Djupadal och Bunkeflostrand (6 procent, områdena G respektive D), se Figur
42. Det finns även undersökningar som visar att unga med
funktionsnedsättning känner sig otryggare än övriga unga i det egna
bostadsområdet (Region Skåne 2018).
N: Oxie m fl
M: Borgmästaregården Lindeborg m fl
L: Lindängen m fl
K: Kroksbäck Holma m fl
J: Jägersro Videdal m fl
I: Rosengård m fl
H: Västra hamnen m fl
G: Limhamn Djupadal m fl
F: Fridhem Ribersborg m fl
E: Bellevuegården Lorensborg m fl
D: Bunkeflostrand m fl
C: Kirseberg m fl
B: Hermodsdal m fl
A: Möllevången m fl
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Figur 42. 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 enligt data från Region Skånes
barn och ungdomsenkät (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,
från 6 procent 2012 till nästan 12 procent 2016, medan det minskar för pojkar i
samma ålder (från 7 procent 2012 respektive 6 procent 2016).

96 Baseras på svar från elever i årskurs 6 till och med gymnasiet årskurs 1 år 2017 och
2019.
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Mängdbrott
Mängdbrott utgör en majoritet av alla brott som begås i Sverige. 97 Att utsättas
för ett sådant brott kan medföra en känsla av ökad otrygghet. De ofta långa
handläggningstiderna eller svårigheterna att knyta en gärningsperson till det
aktuella brottet kan även bidra till minskad tillit till rättsväsendet samt
försämrad tillit till andra människor (Riksrevisionen, RiR 2010:10).
Sett till antalet polisanmälda brott mot liv och hälsa, mot frihet och frid samt
stöld, rån och bedrägerier per 100 000 invånare ligger Malmö högre (9 801) än
både Göteborg (8 872) och Stockholm (9 478) (Brottsförebyggande rådet, Brå
u.å.). De vanligaste förekommande brotten är stöld, inbrott, skadegörelse,
bedrägeri och misshandel, vilket utgör en tredjedel av det totala antalet
anmälda brott. Var femte Malmöbo uppgav att de under 2019 utsatts för minst
ett mängdbrott, vilket är en marginell minskning jämfört med 2015, se Figur
43. Boende i Södra innerstaden och Centrum uppger i högre grad än andra
Malmöbor att de utsatts för mängdbrott. Det beror till viss del på att det i
dessa områden finns fler barer och nattklubbar som serverar alkohol.
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Figur 43. Andel boende som uppgett att de utsatts för minst ett mängdbrott (huvudsakligen stöld och
skadegörelse) per stadsdel 2015 – 2019 (%). Källa: Polisen 2011–2019

Våldsbrott
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.

97 Mängdbrott omfattar bland annat bedrägeri, tillgreppsbrott, skadegörelse och
misshandel som inte är grov. Också trafikbrott, rattfylleri och ringa narkotikabrott
räknas till mängdbrotten.
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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).
Andelen som uppger att de utsatts för våld minskar något med ökad
utbildningsnivå. Utsattheten för våld skiljer sig stort mellan Malmös olika
områden. I Lindängen (område L) uppger över fem procent att de utsatts för
våld vilket ska jämföras med strax över en procent av Malmöborna i Oxie
(område N) och Bunkeflostrand (område D), se Figur 44.
N: Oxie m fl
M: Borgmästaregården Lindeborg m fl
L: Lindängen m fl
K: Kroksbäck Holma m fl
J: Jägersro Videdal m fl
I: Rosengård m fl
H: Västra hamnen m fl
G: Limhamn Djupadal m fl
F: Fridhem Ribersborg m fl
E: Bellevuegården Lorensborg m fl
D: Bunkeflostrand m fl
C: Kirseberg m fl
B: Hermodsdal m fl
A: Möllevången m fl
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Figur 44. Andel Malmöbor utsatta för fysiskt våld senaste året per bostadsområde 2019 (%).
Källa: Region Skåne 2000–2019.

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).
Till skillnad från våldsbrott generellt visar brottsförebyggande undersökningar
att det dödliga våldet har ökat på nationell nivå under senare år. En liknande
trend ses i Malmö till följd av ökat dödligt våld i kriminella miljöer (Brå u.å.).
Män är betydligt oftare offer för denna typ av dödligt våld jämfört med
kvinnor. I de fall kvinnor är brottsoffer är förövaren istället vanligtvis någon
som kvinnan, vid tillfället eller tidigare, hade en parrelation med (SCB 2020–1).
Malmö ligger högre än övriga storstäder när det gäller försök till mord och i
nivå med Stockholm när det gäller fullbordat mord genom skjutningar per
100 000 invånare, se Figur 45.
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Figur 45. Antal mordförsök och fullbordade mord med skjutvapen per 100 000 invånare i Malmö,
Stockholm och Göteborg 2009–2019. Källa: Brå u.å.

Även när det gäller sprängningar ligger Malmö högt. År 2019 låg Malmö på 14
sprängningar per 100 000 invånare jämfört med omkring två per 100 000
invånare i övriga storstäder och riket (Brå u.å.). Till antalet var sprängningarna i
Malmö 49 år 2019 och antalet mord med skjutvapen uppgick till tolv, vilket
illustreras i Figur 46.
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Figur 46. Antal sprängningar och mord med skjutvapen i Malmö, Stockholm och Göteborg 2015–
2019. Källa: Brå u.å.

I detta sammanhang är det värt att nämna att det under 2019–2020
genomfördes en kraftsamling mot organiserad brottslighet i Malmö. Den
nationella insatsen, Operation Rimfrost, skedde bland annat i Malmö. Vidare har
projektet Sluta skjut genomförts i Malmö med syftet att minska det dödliga
våldet. Eftersom antalet skjutningar varierar kraftigt över tid är det svårt att
statistiskt bevisa att sådana insatser har minskat antalet skjutningar, men Sluta
skjut följdes av en period med minskade skjutningar i Malmö (Ivert och
Mellgren 2021).
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Könsrelaterat våld och våld i nära relation
Könsrelaterat våld är en av de vanligaste kränkningarna av de mänskliga
rättigheterna. Att både barn och vuxna utsätts för våld och hot av närstående
är ett allvarligt samhällsproblem globalt, nationellt och lokalt i Malmö. Ofta är
förövaren en man som står brottsoffret, vanligtvis en kvinna, nära. Men pojkar
och män kan också utsättas för våld från en närstående och flickor och kvinnor
kan vara våldsutövare. Andelen misshandelsanmälningar från kvinnor är
betydligt högre i Malmö jämfört med i riket och övriga stora städer, vilket
framgår av Figur 47.
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Figur 47. Antal polisanmälningar per 100 000 invånare om misshandel mot kvinna 18 år eller
äldre, av bekant i nära relation i Malmö, Stockholm, Göteborg och riket 2009–2018. Källa: Brå
u.å.

Skillnader avseende antal anmälda brott per 100 000 invånare mellan städerna
är stora och kan dels bero på olika mycket våld, dels på skillnader i
anmälningsbenägenhet. Det kan i sin tur bland annat bero på lättillgängligheten
i att göra anmälan samt kunskap om och tilltro till möjligheten att få hjälp. Att
både Malmö stad och rättsväsendet satsat på att ha verksamheter med
specialistkompetens samt samverkan mellan myndigheter och den idéburna
sektorn kan ha underlättat för främst våldsutsatta att göra anmälan.
Mörkertalet avseende polisanmälningar om våld i nära relation är stort. Brå
bedömer att endast 20–25 procent av de kvinnor som utsätts gör en
polisanmälan samt att det främst är personer under 45 år som anmäler. Denna
grupp består dels av unga ensamstående människor under 25 år och dels av
personer i barnafödande/barnuppfostrande ålder. Ensamstående mammor är
en grupp som är överrepresenterade (Arbetsmarknads- och socialnämnden,
Malmö stad 2019).
Det är i sammanhanget viktigt att lyfta att det finns kunskapsluckor när det
gäller utsattheten för våld bland äldre Malmöbor. Äldre personer kan utsättas
för såväl fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som försummelse. Nationellt har
det uppmärksammats att det finns en bristande kunskap om våld i nära
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relationer inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2014–1). Troligen stämmer
detta in på Malmö också.

Barnmisshandel
Att döma av anmälningsstatistiken är det ovanligt att barn utsätts för
misshandel, såväl i Malmö som i riket och de övriga storstäderna. För de som
utsätts medför det dock risker för såväl fysiska som psykiska effekter på både
kort och lång sikt. För de allra yngsta barnen visar forskning bland annat att en
levnadssituation som innehåller misshandel medför en stress som kan vara
skadlig för hjärnans utveckling. Det handlar om rent fysiologiska förändringar,
som bland annat kan få till följd att barnet senare i livet blir ständigt aktiv och
får problem med att integrera ny kunskap. När det gäller lite äldre barn och
unga som upplever våld mellan närstående eller själva utsätts kan de bland
annat drabbas av huvudvärk, sömnsvårigheter, aptitlöshet, depressioner och
mardrömmar. Forskning visar även att utsatthet för misshandel som barn
riskerar att leda till försämrad skolprestation och en ökad risk för psykisk
ohälsa (Svensson 2013, sidan 12f).

Antal polisanmälda fall

Antal polisanmälda fall av våld mot barn och unga är högre i Malmö jämfört
med i riket och de andra storstäderna, se Figur 48. Oavsett åldersgrupp så rör
anmälningar för misshandel väsentligt oftare pojkar än flickor.
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Figur 48. Antal polisanmälda fall av misshandel mot barn per 100 000 invånare i storstäderna och
Riket 2019. Källa: Brå u.å.

Att polisanmälningar om våld mot barn verkar vara vanligare i Malmö än i riket
och de andra två storstäderna finns det flera tänkbara förklaringar till, inte
minst Malmöbornas socioekonomiska livsvillkor. Det finns ett samband mellan
ekonomisk stress och förekomst av våld (Janson med flera 2011). I studien
framkommer också att föräldrar födda utanför Norden och föräldrar med låg
utbildning uppvisar en något högre tolerans för att använda fysisk bestraffning.
Att antalet anmälningar av våld mot barn har stigit sedan mitten av 1990-talet
på nationell nivå bedöms bero på ökad anmälningsbenägenhet snarare än en
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reell ökning av våld. Utöver det har kommunen, som nämnts ovan, bedrivit ett
aktivt arbete för att öka kunskapen om våld i nära relationer samt vilka resurser
som barn och familjer kan erbjudas. Sammantaget antas detta påverka
anmälningsbenägenheten. Den långsiktiga samverkan som byggts upp i
kommunen mellan olika aktörer bedöms också haft en positiv effekt.

Hedersrelaterat våld och förtryck
En del av det våld som Malmöbor utsätts för är hedersrelaterat. En studie som
genomförts i de tre storstäderna visade en högre utsatthet i Malmö jämfört
med Stockholm och Göteborg (Baianstovu med flera 2019). Det framkom i
studien att mer än var femte niondeklassare i Malmö lever med någon form av
hedersnormer. Det kan till exempel röra sig om oro över att själv inte få
bestämma vem man ska gifta sig med eller att inte få umgås med någon av
annat kön efter skoltid. Det kan också röra sig om fysiskt våld och annan form
av begränsning av livsutrymmet. Våldet och kontrollen drabbar flickor likväl
som pojkar och det kan fortgå hela livet. Samtidigt visar forskning att flickor
och kvinnor utsätts för fler begränsningar liksom att de utsätts för det
allvarligaste våldet.

Sexuella övergrepp och sexualbrott
År 2018 gjordes 659 sexualbrottsanmälningar i Malmö och av dessa gällde 230
våldtäkt. I förhållande till folkmängden görs något färre
sexualbrottsanmälningar i Malmö än i riket. Mörkertalet avseende
polisanmälningar om sexualbrott bedöms enligt Brå vara stort, och endast cirka
tio procent av brotten beräknas leda till anmälan. De misstänkta förövarna i
åldersgruppen 15–29 år är i 98 procent av fallen en man (Brå 2020).
När det kommer till sexualbrott visar analyserna på skillnader mellan könen.
Av de tillfrågade flickorna mellan 16–29 år uppgav 55 procent att de någon
gång varit utsatta för sexuella övergrepp jämfört med tolv procent av pojkarna
(Folkhälsomyndigheten 2019). Den senaste nationella ungdomsenkäten från
MUCF, som rör sexuellt våld eller utnyttjande under det senaste halvåret, visar
vidare att HBTQIA98 personer utsatts för sexualbrott tre gånger så ofta som
andra jämnåriga (MUCF 2019). Folkhälsomyndigheten har lyft att destruktiva
maskulinitetsnormer som anammas i ungar år kan påverka inställningen till
samtycke vid sexuella handlingar i högre åldrar. Vidare lyfter myndigheten att
pornografianvändning är vanligt bland unga män i Sverige och att mäns
Förkortningen står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersexpersoner och asexuella.
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pornografianvändning kan påverka kvinnor negativt (Folkhälsomyndigheten
2019).

Hatbrott
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).
Under 2018 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. 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 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, trots att bara knappt en
femtedel av landets befolkning bor i någon av dessa tre kommuner. 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 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 2020–1). Malmö stad har under 2020 beslutat att förstärka arbetet mot
hatbrott och kommunstyrelsen har avsatt särskilda medel för arbetet.
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9. Hur mår Malmöborna?
Hälsa är en grundläggande biologisk fråga om liv och död och den mänskliga
kroppens funktion. Men hälsa har även andra avgörande funktioner och
betydelser för en människas liv. En god hälsa är en viktig förutsättning och
resurs för att kunna göra det man vill i livet, så som att utbilda sig, arbeta och
försörja sig och att aktivt delta i samhällslivet (Statens offentliga utredningar,
SOU 2016:55). Hälsan i en befolkning är avhängig många olika faktorer och
kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle
(Folkhälsomyndigheten 2020–1). Villkor och förutsättningar som påverkar
hälsan benämns ofta hälsans bestämningsfaktorer. Exempel på dessa är
arbetsmiljö, utbildning, boende och levnadsvanor. Flera av dessa
bestämningsfaktorer behandlas i årets Hållbarhetsrapport varför analyser och
slutsatser dragna i andra kapitel är relevanta även för utvecklingen av
Malmöbornas hälsa.
Folkhälsan i Sverige är god ur ett globalt perspektiv. I flera 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 och för att
ytterligare förbättra folkhälsan behöver hälsan bli bättre särskilt för de med
sämst hälsa. 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
(Folkhälsomyndighetens 2020–2).
På uppdrag av Malmö stad har WSP (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 i Malmö sedan 1990-talet och
att ökningen gäller för såväl Malmöbor med förgymnasial, gymnasial som
eftergymnasial utbildning. De lyfter också att barnfattigdom minskat medan
andelen elever som klarar kunskapskraven och andelen barn i förskolan har
ökat mellan 2013 och 2018 (WSP 2020).
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Medellivslängd
Generellt utvecklas Malmöbornas hälsa alltså positivt över tid, vilket tar sig
uttryck i bland annat ökad medellivslängd. Medellivslängden för Malmöbor har
ökat från 82,7 år för kvinnor och 77,9 år för män 2010 till 83,9 år för kvinnor
och 80,0 år för män 2019. 99 Det innebär således att medellivslängden är högre
för kvinnor men 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).
Medellivslängden skiljer sig fortsatt 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, se
Figur 49. Motsvarande siffra för Sverige som helhet är sex år
(Folkhälsomyndigheten 2020–2).
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Figur 49. Återstående medellivslängd vid 30 års ålder i Malmö år 2016–2018 (antal år). Notera
att den vertikala axeln är bruten. Källa: SCB-Skånedatabasen, egna beräkningar.

Självskattad hälsa bland barn och unga
Självskattad hälsa ger en övergripande bild av hur den egna hälsan upplevs
såväl fysiskt som psykiskt och studier har påvisat samband med denna fråga
och människors framtida hälsa samt vårdsökande och dödlighet
(Folkhälsomyndigheten 2018).
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 50. Liknande skillnader sett
till ålder och kön gällande självskattad hälsa ses både i Skåne och nationellt
(Region Skåne 2020–2).

99 Kolada använder fyraårssnitt (T-4 till år T) för att beräkna medellivslängd på
kommunnivå (Kolada N00925; N00923).
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Figur 50. Andel barn i Malmö som mår bra varje dag eller ofta och andel barn som känner sig
nöjda med sig själva per kön och årskurs läsåret 2019/2020 (%). Notera att den vertikala axeln
är bruten. Källa: medicinska elevhälsan 2016–2020.

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 diskrimineringslagen, inte
alltid ges samma rättigheter som personer vars könsidentitet stämmer överens
med det kön som tilldelats vid födseln.
Av Region Skånes (2020–2) 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. Liksom för hela gruppen elever ses i denna grupp en
skillnad mellan könen med sämre hälsa och högre grad av upplevd ensamhet
bland flickor än bland pojkar (Myndigheten för delaktighet 2020–1).

Självskattad hälsa bland vuxna
Totalt skattade 70 procent av de vuxna Malmöborna sin hälsa som mycket 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 trenden, se
Figur 51.
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Figur 51. Andel Malmöbor med bra självskattad hälsa 2004–2019 per åldersgrupp och kön 2019
(%). Källa: Region Skåne 2000–2019.

Vidare påverkar ålder den självskattade hälsan. Lägst andel med bra
självskattad hälsa ses i den äldsta åldersgruppen där också skillnaden mellan
könen är som störst, se Figur 52.
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Figur 52. Andel Malmöbor med bra självskattad hälsa per åldersgrupp och kön 2019 (%). Källa:
Region Skåne 2000–2019.

Malmöbor med eftergymnasial utbildning skattar oftare sin hälsa som bra (75
procent) jämfört med de som har förgymnasial utbildning (63 procent). En viss
skillnad ses även beroende på födelseregion, med störst skillnad mellan
gruppen född i Sverige (71 procent) och gruppen född utanför Europa
(67 procent).

Psykisk ohälsa och stress
Det finns en markant skillnad mellan hur flickor och pojkar i Malmö mår
psykiskt. 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 18 procent
till 21 procent. Motsvarande ökning ses inte bland pojkar eller för barn i
årskurs 4 (medicinska elevhälsan 2016–2020).
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Figur 53. 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.

Att flickor mår sämre än pojkar bekräftas av CTC-enkätdata. Under första året
på gymnasiet svarar en majoritet av flickorna att de ofta känt sig deprimerade
eller ledsna under det senaste året jämfört med en tredjedel av pojkarna, se
Figur 53.
Bland vuxna Malmöbor angav 2019 totalt 22 procent ett nedsatt psykiskt
välbefinnande 100 2019, vilket är en något högre andel än i Skåne som helhet (19
procent) och riket (17 procent). Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande
har ökat något över tid från 2004. En liknande trend kan ses i Skåne (Region
Skåne 2000–2019).
Högst andel med nedsatt psykiskt välbefinnande finns i den yngsta
åldersgruppen 18–34 år, och lägst i ålderskategorin 65–69 år, se Figur 54.
Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande är högre bland kvinnor än bland
män för alla ålderskategorier.
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Figur 54. Andel Malmöbor med nedsatt psykiskt välbefinnande per åldersgrupp och kön 2019 (%).
Källa: Region Skåne 2000–2019.

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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Det finns ingen större skillnad avseende nedsatt psykiskt välbefinnande
beroende på utbildningsnivå. Däremot finns en viss skillnad beroende på
födelseregion där 21 procent bland personer födda i Sverige har nedsatt
psykiskt välbefinnande jämfört med 25 procent bland personer födda utanför
Europa.
Totalt uppgav 21 procent av Malmöborna i Region Skånes folkhälsoenkät 2019
att de kände sig stressade, vilket är högre än både skånesnittet (18 procent) och
rikssnittet (16 procent). Andelarna var högre bland kvinnor än bland män: i
åldersgruppen 18–64 år uppgav 29 procent av kvinnorna och 18 procent av
männen att de var stressade. Motsvarande andelar i åldersgruppen 65–84 var
tio procent för kvinnor och sex procent för män (Region Skåne 2000–2019).
Stress är starkt kopplat till ålder med högst andel i den yngre befolkningen 18–
34 (se Appendix). Inga tydliga skillnader kan påvisas vad gäller stress i
förhållande till utbildningsnivå. En marginell skillnad ses i andelar beroende på
födelseregion, med störst skillnad mellan gruppen född i Sverige (20 procent)
och gruppen född utanför Europa (23 procent).

Övervikt och fetma
Data från elevhälsans hälsoundersökningar visar att andelen normalviktiga barn
verkar ligga relativt stabilt över tid på runt 80 procent, med en lägre andel
bland äldre barn. 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 fetma101 bland barn och unga ses ingen större
skillnad mellan könen. Men det syns tydliga skillnader beroende på föräldrars
ursprung och om de är förvärvsarbetande eller inte. 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. Liknande mönster ses för
barn med två förvärvsarbetande föräldrar (22 procent) jämfört med barn utan
någon förvärvsarbetande förälder (31 procent) (medicinska elevhälsan 2016–
2020).

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.
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Lite drygt var tredje vuxen Malmöbo 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 27 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
sedan år 2000 då andelen Malmöbor med fetma låg på nio procent (Region
Skåne 2000–2019).
Det finns inga större skillnader mellan kvinnor och män vad gäller fetma, men
andelen Malmöbor med fetma skiljer sig däremot åt beroende på
utbildningsnivå. Lägst andel med fetma återfinns i gruppen med eftergymnasial
utbildning, se Figur 55.
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Figur 55. Andel Malmöbor med fetma per utbildningsnivå och åldersgrupp (%) 2019. Källa: Region
Skåne 2000–2019.

Vidare skiljer sig andelen Malmöbor med fetma åt mellan grupper beroende på
födelseregion (14 procent i gruppen födda i Sverige, 15 procent i gruppen
födda i övriga Norden, 18 procent i gruppen födda i övriga Europa, 17 procent
i gruppen födda i övriga världen).

Fysisk aktivitet
Andelen barn som i Malmö stads elevhälsas hälsosamtal uppger att de rör
mycket på sig på fritiden har legat relativt stabilt de senaste fyra åren. Läsåret
2019/20 gällde detta för 86 procent i årskurs 4 och 74 procent i årskurs 7–8.
När det gäller fysisk aktivitet syns en skillnad mellan könen i årskurs 7–8, med
en lägre andel fysiskt aktiva bland flickor (69 procent) jämfört med pojkar (78
procent).
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Figur 56. Andel barn i Malmö i årskurs 7–8 som rör på sig mycket på fritiden per föräldrars
bakgrund, läsåret 2019/2020 (%). Källa: medicinska elevhälsan 2016–2020.

Barn med två föräldrar födda i Sverige uppger i högre utsträckning att de är
fysiskt aktiva än de med en eller ingen förälder född i Sverige. Liknande
mönster ses beroende på om föräldrar förvärvsarbetar eller inte, vilket framgår
av Figur 56. Här kan det vara värt att notera att även övervikt är vanligare just
bland barn som har två föräldrar födda utomlands eller där föräldrarna saknar
förvärvsarbete (se sidan 99) vilket pekar på vikten av fysisk aktivitet för att
förebygga övervikt.
År 2019 uppgav 63 procent av tillfrågade vuxna Malmöbor att de uppnår 150
minuter fysisk aktivitet med måttlig intensitet per vecka, vilket är den
rekommenderade mängden för vuxna. Detta är i nivå med Skåne och riket
(Region Skåne 2020–2). 102 Högst andel som uppnår rekommendationen, drygt
två tredjedelar, återfinns i åldersgruppen 18–34 år. Inga tydliga skillnader kan
skönjas mellan kvinnor och män. När det gäller utbildningsnivå syns en
skillnad med högst andel fysiskt aktiva i gruppen med eftergymnasial
utbildning, se Figur 57.
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Figur 57. Andel vuxna Malmöbor som uppnår rekommendationen om minst 150 min fysisk
aktivitet i veckan per utbildningsnivå och åldersgrupp 2019 (%). Källa: Region Skåne 2000–2019.
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Det finns stora skillnader beroende på födelseregion: 72 procent i gruppen
födda i Sverige når gränsen på 150 minuters fysiskt aktivitet i veckan,
64 procent i gruppen födda i övriga Norden, 53 procent i gruppen födda i
övriga Europa, 43 procent i gruppen födda i övriga världen.

Tobak och alkohol
Andelen unga som röker och dricker minskade under perioden 2012–2016
(Region Skåne 2012; 2016). Under perioden 2017–2019 låg andelen flickor i
årskurs 9 som rökt cigaretter de senaste 30 dagarna på 17 procent,
motsvarande andel bland pojkarna var 14 procent. Vidare svarade omkring en
femtedel av både flickor och pojkar att de druckit alkohol de senaste 30
dagarna (Stadskontoret, Malmö stad 2017, 2019).
Andelen vuxna dagligrökande Malmöbor har också minskat kraftigt över tid,
särskilt i gruppen 18–64 år, i vilken 23 procent uppgav att de var dagligrökare
år 2000 jämfört med tio procent år 2019. I åldersgruppen 65–84 var
motsvarande siffror 13 procent år 2000 och nio procent 2019 (Region Skåne
2000–2019). Lägst andel dagligrökare ses i gruppen med eftergymnasial
utbildning. En skillnad i andel dagligrökare ses även beroende på födelseregion
med omkring dubbelt så hög andel rökare bland Malmöbor födda utanför
Norden, jämfört med Malmöbor födda i Sverige. Ingen skillnad i andel
dagligrökare ses mellan kvinnor och män för hela gruppen.
Även riskkonsumtionen av alkohol har minskat över tid sedan år 2000 i
åldersgruppen 18–64 år, från 22 procent till 16 procent 2019. 103 I
åldersgruppen 65–84 år ses däremot en ökning från åtta till tolv procent. I en
rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
poängteras att anledningen till högre nivåer hos dagens äldre är att de har ersatt
tidigare generationer som hade mindre omfattande alkoholvanor (Guttormsson
2019).
En stor skillnad i riskkonsumtion ses beroende på födelseregion, med 20
procent riskkonsumenter i gruppen födda i Sverige, 17 procent i gruppen
födda i övriga Norden, nio procent i gruppen födda i övriga Europa och fem
procent i gruppen födda i övriga världen. Andelen riskkonsumenter är högre
bland män (17 procent) jämfört med kvinnor (tolv procent).

I Region Skånes folkhälsoenkät 2019 beräknades riskkonsumtion av alkohol utifrån
ett index baserat på tre frågor som inkluderar frekvens och mängd alkohol som
konsumerats det senaste året.
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Sexuell hälsa
Kroppslig integritet, rätten till självbestämmande och att fritt få definiera sin
sexualitet, sexuella läggning och könsuttryck är centrala delar av en trygg
uppväxt och ett gott liv. Ojämlika och ojämnställda levnadsvillkor bidrar dock
till att delar av Malmös befolkning inte får dessa grundläggande värden och
rättigheter tillgodosedda.
När det gäller sexuella erfarenheter bland unga i Malmö uppger var femte flicka
och tre av tio pojkar i årskurs 9 att de har erfarenheter av sex/sexuellt umgänge
eller samlag. Vidare uppger 16 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna
att de var påverkade av alkohol eller narkotika första gången de hade
sex/sexuellt umgänge eller samlag. 28 procent av flickorna och 36 procent av
pojkarna uppgav att de inte använde preventivmedel vid det senaste samlaget
(Stadskontoret Malmö stad 2017, 2019).
Samtidigt lever en del av Malmös unga med en press på sig att bevara sin
oskuld. En hederskartläggning gjord av Malmö stad 2018 visar att detta gäller
för var femte niondeklassare i Malmö (Baianstovu med flera 2019). Faktorer
som kön, okunnighet om de rättigheter man har, sexuell läggning och olika
former av funktionsnedsättning hos barn och unga kan öka den utsatthet som
detta medför (Socialstyrelsen 2019).
Regionala siffror för Skåne visar också på en stor ökning när det kommer till
utsatthet för oönskad sexuell handling. Var tionde flicka och var tjugonde
pojke i gymnasiets årskurs två uppgav 2016 att de utsatts för oönskad sexuell
handling under det senaste året, vilket var en dubblering jämfört med
föregående undersökning 2012 (Region Skåne 2012; 2016). 104
Under 2017 genomfördes en kartläggning kring hur omsorgsverksamheter
inom Malmö stad för äldre ser på och hanterar frågor kring sexualitet. Bland
annat visar resultatet att brukare som uppfattas som kvinnor respektive män
beskrivs och tolkas olika i situationer som rör sexualitet. Därtill lyfts
åldersnormer och heteronormativa föreställningar som centrala för hur
bemötandet av äldres kärleksliv, relationer och sexualitet gestaltar sig (Olsson
2017).

Ofrivillig ensamhet
Studier har visat att besvär av ensamhet påverkar livskvaliteten, den psykiska
och fysiska hälsan samt även dödligheten negativt (Dahlberg med flera 2018).
104

Läs mer om sexuella övergrepp och sexualbrott i kapitel 8.
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Ungefär 300 000 personer beräknas vara socialt isolerade i Sverige
(Socialstyrelsen 2020–2). 105 Vidare är ensamhet vanligare bland kvinnor än
bland män och äldre är särskilt utsatta (Dahlberg med flera 2018). Ensamhet
behöver inte vara ofrivillig. Men det finns grupper som upplever ofrivillig
ensamhet i högre grad än andra. Det kan till exempel vara personer med ohälsa
(både fysisk och psykisk), personer med funktionsnedsättningar, personer med
beroendeproblematik, personer som nyligen mist sin partner eller utlandsfödda
personer (Socialstyrelsen 2020–2). Ensamhet har också visat sig vara relaterat
till utbildningsnivå och inkomst, delvis beroende på färre möjligheter till socialt
deltagande och begränsade sociala nätverk bland personer med låg
utbildningsnivå och låg inkomst (Dahlberg med flera 2018).
Att bli äldre medför ofta försämrad hälsa, sämre ekonomi, ökad risk att förlora
sin partner och jämnåriga vänner samtidigt som sannolikheten att hitta nya
vänner eller partner sjunker ju äldre man blir. Samtidigt som ensamhet blir
vanligare med ökad ålder, visar studier att känslomässiga sociala kontakter
samtidigt blir allt viktigare (Nicolaisen med flera 2014).
Nationellt rapporteras minst var tionde person som är 75 år och äldre vara
socialt isolerad (Socialstyrelsen 2020–2). Äldre som bor på särskilt boende
känner generellt sig mer ensamma än äldre som bor i ordinärt boende med
hemtjänst. Andelen som upplever sig ensamma är högre bland kvinnor än
bland män (Socialstyrelsen 2020–3).
I Malmö uppgav år 2020 15 procent av äldre (17 procent av kvinnor och elva
procent av män) som brukar hemtjänst att de ofta besvärades av ensamhet.
Andelen ligger över den i Göteborg (tolv procent), Stockholm (14 procent) och
riket (13 procent) (Kolada U01421). På särskilt boende är andelen ännu högre:
19 procent (22 procent bland kvinnor och 13 procent bland män) av äldre
boende på särskilt boende svarade att de ofta besvärades av ensamhet (Kolada
U23481). Detta är i nivå med riket och nära nivåerna i Stockholm (21 procent)
och Göteborg (20 procent).

Fallskador bland äldre
Äldre personer är mer utsatta för, och mer sårbara vid, fallolyckor än yngre.
Detta beror bland annat på olika funktionsnedsättningar, sjukdomar samt
medicinering. I Sverige är fallskador den överlägset vanligaste typen av skada
som kräver slutenvård bland personer över 65 år. Det är även den skadetyp
som orsakar flest skaderelaterade dödsfall i samma population (Socialstyrelsen
Socialt isolerad bedöms den vara som bor ensam och inte träffar anhöriga, vänner
eller bekanta oftare än ett par gånger i månaden
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2020–2). Fallolyckor bland äldre är vanligare bland kvinnor jämfört med män
(Socialstyrelsen 2020–4).
Antal fallskador bland personer över 80 år i Malmö låg 2019 på 64 per 1 000
invånare. Detta är högre än Göteborg (55 fall per 1 000 invånare) men lägre än
Stockholm (84 fall per 1 000 invånare) (Kolada N20402). Bland kvinnor har
antalet fall per 1 000 invånare legat stabilt sedan 2017 på 70 fall per 1 000
invånare medan det för män ses en ökning under samma period från 48 till 52
fall per 1 000 invånare.
Samtidigt bor allt fler äldre och sköra med komplexa vårdbehov kvar i sitt
ordinära boende med stöd från den kommunala hemsjukvården
(Socialstyrelsen 2020–2).

Att vara anhörig
Att vara anhörig till en person som behöver extra stöd och hjälp påverkar
många gånger även den anhörigas egna hälsa. Till exempel rapporterar
föräldrar till barn med funktionsnedsättning sämre fysisk och psykisk hälsa
jämfört med andra föräldrar, är oftare sjukskrivna eller arbetslösa och skattar
sin livskvalitet sämre (Socialstyrelsen 2017; Nationellt kompetenscentrum
anhöriga Socialstyrelsen 2019). Barn påverkas också av att deras föräldrar
behöver stöd. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa löper till exempel stor risk
för att själva drabbas av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2020–5).
I Sverige ger var femte person i förvärvsarbetande ålder stöd, hjälp, omsorg
eller vård till en närstående person som på grund av långvarig sjukdom,
funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik inte klarar sin
vardag på egen hand. För gruppen 65 år eller äldre är andelen en av tre
(Socialstyrelsen 2014–2; Sand 2016). Därtill har Sverige cirka sju procent unga
omsorgsgivare, det vill säga barn under 18 år som ger stöd, hjälp, omsorg eller
vård till någon annan, framförallt inom familjekretsen (Nordenfors med flera
2017).
I november 2020 var 3 299 personer i Malmö beviljade insatser enligt LSS eller
Socialtjänstlagen. Av dessa var 401 barn (Funktionsstödsnämnden, Malmö stad
(2020–2). Dessa siffror ger en viss indikation på hur många anhöriga till barn i
Malmö som berörs och påverkas. Det är dock viktigt att understryka att det
finns betydligt fler anhöriga vars livssituation påverkas, detta eftersom alla
personer med funktionsnedsättning inte har ansökt om eller beviljats insatser
från kommunen.
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En aktuell studie från Malmö lyfter fram situationen för anhöriga till äldre
inom äldreomsorgen. De anhöriga som bor tillsammans med den äldre i behov
av stöd beskriver ofta det egna hemmet som en offentlig arena med begränsade
möjligheter till personlig integritet. De anhöriga som inte bor med den äldre i
behov av stöd, oftast vuxna barn, har ett större upplevt ansvar för förälderns
behov och praktiska åtaganden, vilket innebar en något högre risk för egen
ohälsa (Takter och Andersson 2019).
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