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Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik
hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång

STK-2019-1535
Sammanfattning

Det är nu tio år sedan beslutet togs om att tillsätta Malmökommissionen och många beslut
och åtgärder har vidtagits sedan dess baserat på kommissionens rekommendationer.
Stadskontoret fick i februari 2017 (STK-2016-1242) i uppdrag att upphandla en extern
utvärdering av ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö – med
Malmökommissionen som hävstång”. Syftet med utvärderingen har varit att åstadkomma ett
lärande för Malmö stad och ge kommunstyrelsen och organisationen ett underlag inför det
fortsatta arbetet med jämlik hälsa och ett hållbart Malmö.
Utvärderingen har, efter upphandling, genomförts av Kontigo/WSP mellan juni 2018 och
mars 2020. Utvärderarnas slutrapport omfattar en analys av processen och organiseringen av
arbetet under och efter Malmökommissionen, en bedömning av resultat och effekter från de
initiativ som genererats ur kommissionen och de beslut som kommunstyrelsen tagit. Vidare
ger utvärderingen två rekommendationer för arbetet framåt. Dessa omfattar dels att bygga
vidare på kunskapsallianser och dels att få till stånd ett systematiskt förändringsarbete, vilket
utvärderarna pekar på inte funnits i tillräcklig utsträckning. Utvärderarna föreslår också en
modell för att kunna följa utvecklingen av jämlik hälsa över tid.
Då utvärderingsrapporten är omfattande och berör majoriteten av stadens verksamheter bör
den spridas till nämnder och bolag. Stadskontorets nya organisation är på plats och det pågår
ett utvecklingsarbete som är i linje med de rekommendationer som föreslås i utvärderingen.
Det är angeläget att utvärderingens slutsatser beaktas i detta utvecklingsarbete.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport från utvärderingen av Malmö stads arbete
med jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder utvärderingens slutrapport till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser att beakta inom ramen för pågående arbete för jämlik hälsa och hållbar
utveckling.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att beakta utvärderingens analyser och
slutsatser i pågående utvecklingsarbete av folkhälsofrågor och arbeta vidare med att
systematiskt följa upp, analysera och rapportera om folkhälsoutvecklingen.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
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Stefana Hoti (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Charlotte Bossen (C) avser lämna in ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har
inget särskilt yttrande lämnats in, bilaga 12.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorsgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämden
Överförmyndarnämnden
Boplats Syd AB
Malmö kommuns Parkering AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö stadsteater AB
Minc i Sverige AB
MKB fastighets AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 200406 §216
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200406 Återrapportering utvärdering av Malmö stads
arbete med jämlik hälsa med Malmökommissionen som hävstång
Malmökommissionen utvärdering slutrapport
Förstudierapport utvärdering Malmökommissionen
Halvtidsrapport utvärdering Malmökommissionen
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Bilaga 9

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15: Ärende 16. Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik
hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång

Malmökommissionen föreslog en mängd konkreta åtgärder för att uppnå ett jämlikare
Malmö. Det handlade till exempel om att ge barn en mer jämlik uppväxt, där en kvalitativ
förskola och fritidshemsverksamhet skulle göra skillnad. De allra flesta förslagen i
Malmökommissionens rapporter har aldrig blivit gemonförda, andra har som det står i
denna återrapportering förändrats till oigenkännlighet. Problemet är att dessa åtgärder i sin
uppstart kostar resurser för att senare ge positiva resultat. Under de åren som gått sedan
Malmökommissinens rapport kom har istället kommunen gjort stora nedskärningar inom
välfärden, helt stick i stäv med kommissionens rapport. Det är tråkigt att konstatera att
dessa storslagna förslag som skulle ge ett jämlikare Malmö knappt bidde en liten tumme.
Malmö 2020-04-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 10
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2020-04-15
Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik halsa och
social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång
Diarienr: STK-2019-1535
Utvärderingen visar att mycket arbete återstår innan hälsoklyftan i Malmö har
utjämnats. Malmö kommissionens rapport var viktig för att skapa ett gediget
kunskapsunderlag för samtliga partier att ta spjärn ifrån. Vi ser dock att
genomförandet har brustit.
Folkhälsoperspektivet måste få ett större genomslag i stadens arbete, för
Miljöpartiets del handlar det framförallt om att det förebyggande sociala arbetet
måste få bättre förutsättningar och prioriteras, särskilt för stadens unga.
Vi ser därför med stor oro på Socialdemokraternas nya hemlöshetspolitik där
man har slutat att stötta hemlösa barnfamiljer med långsiktiga
boendelösningar. Trots att både Malmökommissionen och annan forskning
visar hur viktig boendet är för familjens hälsa och välmående.

För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 11

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende: STK-2019-1535
Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet
med Malmökommissionen som hävstång
Utvärderingen av hur Malmökommissionens förslag och rekommendationer har behandlats i Malmö
stads organisation visar att vi har ett styre som hoppar från det ena utopiska projektet till det andra.
Innan Malmö stads organisation ens hunnit ta till sig resultaten av Malmökommissionens arbete har
styret gått vidare till Agenda 2030 och ”The Shift”. Utvärderingen menar att den långsiktiga
uppbyggnaden av ett systematiskt arbetssätt motverkas om det konstant anpassas och förändras efter
nya begrepp och ramar.
Enligt utvärderingen genomfördes vissa av Malmökommissionen förslag innan kommissionens arbete
ens inleddes. Detta innebär att kommissionen har lagt fram förslag utan att ens ha fördjupat sig i
Malmö stads verksamhet och vad som redan gjordes. Frågan är hur Malmökommissionen kunde
lägga fram förslag om man inte ens visste vad verksamheten redan gjorde.
Arbetet med Malmökommissionen upptog mycket resurser och mycket tid. Resultatet av själva arbetet
verkar inte ha varit av något värde då varken tjänstemän eller politiker har förvaltat detta arbete eller
lagt ner energi för att arbeta med Malmökommissionens rekommendationer eller inriktning.
Sedan Malmökommissionens arbete avslutats har skolsegregationen förvärrats och gängvåldet blivit
grövre. Socialdemokraterna i Malmö står fortfarande utan några svar eller politiska lösningar.
Problemet är inte Malmökommissionen, Agenda 2030, ”The Shift” eller något annat flumprojekt.
Problemet är att Socialdemokraterna haft makten i Malmö i 25 år och har slut på idéer på hur man ska
bemöta samhällsproblemen.

Magnus Olsson (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Anders Olin (SD)
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Bilaga 12

Kommunstyrelsen 2020-04-15
Ärende 16: Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med
jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång
Centerpartiet anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 april att inkomma
med ett särskilt yttrande. Vid justeringen av protokollet har inget särskilt yttrande
lämnats in.
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Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik
hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång

STK-2019-1535
Sammanfattning

Det är nu tio år sedan beslutet togs om att tillsätta Malmökommissionen och många beslut
och åtgärder har vidtagits sedan dess baserat på kommissionens rekommendationer.
Stadskontoret fick i februari 2017 (STK-2016-1242) i uppdrag att upphandla en extern
utvärdering av ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö – med
Malmökommissionen som hävstång”. Syftet med utvärderingen har varit att åstadkomma ett
lärande för Malmö stad och ge kommunstyrelsen och organisationen ett underlag inför det
fortsatta arbetet med jämlik hälsa och ett hållbart Malmö.
Utvärderingen har, efter upphandling, genomförts av Kontigo/WSP mellan juni 2018 och
mars 2020. Utvärderarnas slutrapport omfattar en analys av processen och organiseringen av
arbetet under och efter Malmökommissionen, en bedömning av resultat och effekter från de
initiativ som genererats ur kommissionen och de beslut som kommunstyrelsen tagit. Vidare
ger utvärderingen två rekommendationer för arbetet framåt. Dessa omfattar dels att bygga
vidare på kunskapsallianser och dels att få till stånd ett systematiskt förändringsarbete, vilket
utvärderarna pekar på inte funnits i tillräcklig utsträckning. Utvärderarna föreslår också en
modell för att kunna följa utvecklingen av jämlik hälsa över tid.
Då utvärderingsrapporten är omfattande och berör majoriteten av stadens verksamheter bör
den spridas till nämnder och bolag. Stadskontorets nya organisation är på plats och det pågår
ett utvecklingsarbete som är i linje med de rekommendationer som föreslås i utvärderingen.
Det är angeläget att utvärderingens slutsatser beaktas i detta utvecklingsarbete.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapport från utvärderingen av Malmö stads arbete
med jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång och
lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder utvärderingens slutrapport till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser att beakta inom ramen för pågående arbete för jämlik hälsa och hållbar
utveckling.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att beakta utvärderingens analyser och
slutsatser i pågående utvecklingsarbete av folkhälsofrågor och arbeta vidare med att
systematiskt följa upp, analysera och rapportera om folkhälsoutvecklingen.
Beslutsunderlag
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SAMMANFATTNING
”Ett samhälles utveckling kan bedömas utifrån hur deras befolkning mår och hur rättvist hälsan är
fördelad mellan olika sociala grupper”. Så inleds slutrapporten från Kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö (Malmökommissionen eller bara kommissionen hädanefter). Kommissionen tillsattes efter beslut i
kommunstyrelsen i Malmö stad 2010 och var en brett sammansatt, tvärvetenskaplig och politiskt
oberoende kommission med uppdraget att fördjupa analysen om orsakerna till de observerade
ojämlikheterna i Malmö och utarbeta vetenskapligt underbyggda strategier och förslag för att minska
ojämlikheten. Kommissionen lämnade sin slutrapport i mars 2013, vilken bland annat innehöll ett stort
antal åtgärdsförslag.
Den här utvärderingen tar Malmökommissionens slutrapport som en startpunkt och ställer som
huvudsaklig fråga – Vad hände sen? Hur har hälsan och hälsans sociala bestämningsfaktorer utvecklats
ur ett jämlikhetsperspektiv? Hur har Malmö stad arbetat vidare med att minska ojämlikheter i hälsa och
vilken roll har Malmökommissionen och dess slutrapport spelat i detta arbete? Vilka lärdomar kan dras
inför det fortsatta arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet?
Utvärderingen bygger på en i huvudsak kvalitativ analys av ett omfattande kvantitativt och kvalitativt
material. Detta material har bland annat bestått av stadens dokumentation över hur kommissionens
förslag har hanterats. Analyser av ett 30-tal olika utredningsuppdrag, annan relevant dokumentation,
forskningsrapporter och statistik har ingått i det material som legat som grund för utvärderingen. Utöver
dokumentation och statistik har också ett femtiotal personer intervjuats i syfte att belysa stadens
hantering av kommissionens förslag. De intervjuade har varit tjänstepersoner i Malmö stad,
kommissionärer i Malmökommissionen, politiker, representanter för näringsliv och organisationer som på
olika sätt berörts av kommissionens arbete. En del av intervjuerna har genomförts i så kallade
fokusgrupper, där syftet har varit att få flera personer att tillsammans diskutera och reflektera kring vad
kommissionens arbete har inneburit. Utvärderingsarbetet har också syftat till att skapa ett lärande för
Malmö stad och andra aktörer i Malmö. Inom ramen för uppdraget har en förstudie och en lägesrapport
publicerats och presentationer vid olika seminarier har hållits.

VIKTIGASTE RESULTAT
Kommissionens förslag var uppdelade i två övergripande rekommendationer som berör förändrade styroch ledningsprocesser samt ett stort antal åtgärdsförslag kopplade till olika sakområden.

Hanteringen av de övergripande rekommendationerna
Kärnan i kommissionens förslag för de övergripande rekommendationerna var:
•

Betona vikten av att öka insatserna på det förebyggande sociala området

•

Skapa modeller och system för att i högre grad styra resurserna mot detta område

•

Betona vikten av att demokratisera styrningen genom att stärka samverkan mellan profession,
praktik, brukare, politik och akademi

•

Etablera system och infrastrukturer för kunskapsutveckling och styrning

WSP:s analys av hur kommissionens förslag har hanterats visar att staden har lyckats betona vikten av
förebyggande insatser, samverkan och demokratiserad styrning. När det gäller de delar i förslagen som
syftade till att etablera modeller och utveckla systematiken i det arbetet visar analysen att det har varit
svårare för staden att genomföra dessa. Utan systematiken riskerar stora delar av förändringsarbetet att
vara knutet till enskilda individer, snarare än förankrade i system och strukturer.
Att staden inte förmått genomföra förslag som syftade till att etablera modeller och strukturer för
exempelvis samordning och kostnadsberäkningar bedöms i utvärderingen bero på att förslagen inte varit
tillräckligt förankrade i stadens politiska och praktiska arbete. Detta gäller till exempel förslaget att
etablera en social investeringspolitik, som bygger på idén att se sociala utgifter som långsiktiga
investeringar i en jämlik samhällsstruktur - ett perspektivskifte som det har varit svårt att förankra i
stadens ledning.
När det gäller förslagen om kunskapsallianser och demokratiserad styrning bedöms dessa varit lättare att
genomföra. Men även i detta avseende har förankringen utgjort den huvudsakliga utmaningen. Flera av
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förslagen var kopplade specifikt till Malmökommissionen, som att följa upp kommissionens
genomförande och resultat. Även om kommissionens rapport fortfarande äger stor giltighet så råder en
ständig rörelse i stadens politik och förvaltning. Till exempel visar utvärderingen att deltagarna i
fokusgrupperna har en relativt grumlig bild av Malmökommissionens förslag och hur man arbetar med
dem idag. Det innebär dock inte att staden inte är insatt i eller prioriterar frågorna som sådana. Idag är
det FN:s globala hållbarhetsmål och den lokala tolkningen av dem som står i fokus för stadens
hållbarhetsarbete och det pågår ett arbete med att skapa en struktur för att följa upp och styra politiken i
riktning mot Agenda 2030. Det är viktigt att ha ett aktuellt fokus i hållbarhetsarbetet, det vill säga betona
Agenda 2030 framför de mål som Malmökommissionen satte upp. Samtidigt finns en risk att den
långsiktiga uppbyggnaden av ett systematiskt arbetssätt motverkas om det konstant anpassas och
förändras efter nya begrepp och ramar.

Hanteringen av förslagen inom sakområdena
En av utvärderingens första slutsatser är att det råder relativt stora variationer i fråga om hur staden
hanterade kommissionens förslag för de fem sakområdena; barns och ungas livsvillkor; boendemiljö och
stadsplanering; utbildning; inkomst och arbete; hälso- och sjukvård samt förslaget om förändrade
processer, såväl inom som mellan de olika sakområdena.
En andra slutsats är att andelen av kommissionens förslag, som i stadens hantering bedömdes som
redan pågående arbeten, är relativt stor. Detta är exempelvis tydligt inom området utbildning, där
majoriteten av förslagen bedömdes som pågående arbeten. Samtidigt kan det noteras att det
förändringsarbete som redan pågick i hög grad låg nära de förslag som kommissionen senare skulle
formulera. Förvaltningarna inom det området var också mycket aktiva i samband med kommissionens
arbete vilket kan förklara att många förslag bedömdes som redan igångsatta. Ur förvaltningarnas
perspektiv var Malmökommissionen en viktig del i att driva ett parallellt förändringsarbete.
I andra fall bedömdes förslag som redan pågående arbeten utan att ett tydligt samspel mellan
kommissionen och förvaltningarna verkar ha ägt rum. Flera av förslagen berörde frågor som redan
hanterades på förvaltningarna, alltså redan innan kommissionens arbete inleddes. Detta gäller
exempelvis de sociala investeringsfonderna. I en del fall bedöms detta vara uttryckför en bristande
kontakt mellan kommissionen och staden.
En tredje slutsats är att vissa av kommissionens förslag förefaller ha varit relativt svåra att genomföra och
att omsätta i politiska beslut. Två huvudsakliga förklaringar har identifieras i utvärderingen: För det första
har en del av förslagen inte varit tillräckligt genomarbetade och har av den anledningen inte gått att
genomföra. En legitim invändning till en sådan förklaring är att det inte bör vara en uppgift för en
kommission, i hög grad bestående av forskare, att lämna väl genomarbetade förslag. Samtidigt var det
precis detta som var kommissionens uppdrag. För det andra förefaller det ha funnits en politiskt
motiverad ovilja eller motvilja, när det gäller vissa av förslagen. Den slutsatsen dras med bakgrund mot
att relativt konkreta förslag, som har preciserats och förberetts i utredningar - ändå har lämnats utan
beslut.
En fjärde slutats är att många av förslagen redan hade genomförts och att Malmökommissionens arbete
förefaller ha haft en betydelse för detta. Det bedöms finnas ett antal faktorer som verkar gemensamma
för sådana förslag. För det första handlar det om förslag som är relativt enkla och konkreta. För det andra
är det förslag där det finns ett tydligt ägarskap för Malmö stad. För det tredje har genomförandet
underlättats där förvaltningarna präglats av ett tydligt ledarskap i de frågor som förslagen berör. Även
möjligheterna att finansiera förslagens genomförande med externa projektmedel förefaller ha gynnat
genomförandet av förslagen.
Slutligen bedöms stadens samverkan med framför allt Region Skåne inom området hälsa och sjukvård
ha hanterats bristfälligt, i synnerhet i arbetet med att ta hand om kommissionens förslag.

Främsta påverkan är på idéer, tankar och arbetssätt
Det framgår av analysen i kapitel 3 att den främsta påverkan från Malmökommissionen sannolikt har varit
den betydelse som arbetet har haft för att lyfta och betona frågor om jämlik hälsa och social hållbarhet. I
utvärderingen konstateras att flera av de insatser och processer som lyfts fram både i kommissionens
förslag och i intervjuer redan varit etablerade innan kommissionens slutrapport lämnades och i några fall
redan innan kommissionens arbete inleddes. Det blir då svårt att hävda att det är Malmökommissionen
som skapat de resultat som syns i form av olika insatser. Dock kan det vara rimligt att anta att
kommissionen bidragit till att legitimera, förverkliga och utöka processer som redan har varit initierade.
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Flera av de intervjuade hänvisar till att det viktigaste resutaltet av tillsättandet av kommissionen var att
den bidrog till förändrade tankesätt och därför nya sätt att arbeta. Detta är förstås en typ av resultat som
är ännu svårare att fånga i en utvärdering. Men de intervjuade vittnar ändå samstämmigt om att sådana
förändringar har ägt rum och att de många gånger kan knytas till kommissionens arbete. Särskilt
intervjuerna och fokusgrupperna som involverar förskoleförvaltningens och stadsbyggnadskontorets
representanter pekar i en sådan riktning. Flera vittnar också om att andra förvaltningar, såsom
gatukontoret, har integrerat sociala frågor tydligare i sina agendor som ett resultat av kommissionens
arbete och de processer som initierades efter slutrapportens publicering. De intervjuade menar
samstämmigt att detta inte hade hänt eller åtminstone hade tagit längre tid om det inte hade varit för
Malmökommissionen.
Sammanfattningsvis bedöms kommissionen ha bidragit till att förändra mer övergripande tankesätt och
arbetsformer i delar av stadens förvaltning.

Sämre förutsättningar för långsiktig och strukturell påverkan
Samtidigt bedöms kommissionens aktualitet ha försvagats med åren. Ändrade tankesätt och attityder
finns kvar hos personer som var med när kommissionen arbetade. Men personer slutar och nya börjar.
Andra inspirationskällor och annat underlag kommer till. Flera av de intervjuade vittnar också om att
hänvisningarna till kommissionen och dess förslag successivt har blivit färre i arbetet inom staden.
Det är å ena sidan naturligt att nya frågor och nya förslag lyfts på stadens agenda. Å andra sidan kan det
uppfattas som att arbetet med Malmökommissionen innebar en relativt stor investering (både utifrån den
tid och de resurser som kommissionen tog i anspråk, men också i det arbete som förvaltningarna lade
ner för att ta hand om förslagen) och att det ur ett resurseffektivitetsperspektiv är av betydelse att
förslagen får en god livslängd. Flera av kommissionens förslag pekar också mot vikten av att etablera
system och strukturer som kan ha en mer långsiktig överlevnad. Några exempel på detta är:
•
•
•

Utveckla nya och kompletterande mått på samhällsutvecklingen som relaterar till en
övergripande hållbarhet
Inkludera regelbundna levnadsundersökningar i (styr)processerna
Uppdra åt ledamöter från Malmökommissionen att tillsammans med Malmö stad, Region Skåne
och intresserade lärosäten skapa ett gemensamt organ för genomförande och uppföljning av
Malmökommissionens arbete

Utvärderingen indikerar att just denna typ av förslag har genomförts i begränsad omfattning. Mot den
bakgrunden dras slutsatsen att kommissionens förslag har gjort ett begränsat avtryck, avseende just
strukturer för en mer långsiktig påverkan och bestående resultat. Detta gäller både kommissionens
övergripande rekommendationer och förslagen inom de olika sakområdena.
Ansvaret för detta bedöms ligga både på kommissionen och på staden. Kommissionen hade kunnat vara
mer detaljerad i beskrivningarna av hur sådana strukturer skulle skapas och det hade varit möjligt för
staden att ta ett tydligare grepp om etableringen av sådana strukturer. Sammanfattningsvis är
bedömningen att staden hittills inte, i nämnvärd utsträckning, har skapat förutsättningar för att
kommissionens förslag och resultat skulle få långsiktiga effekter.

Förbättrade livsvillkor, men svårt att knyta utvecklingen till Malmökommissionen
Det är inte helt enkelt att mäta utvecklingen i hälsa och hälsans fördelning, inte minst på grund av att
effekter av insatser för att öka jämlikhet i hälsa blir synliga först långt efter att insatserna är genomförda.
Det kan dock konstateras av kvantitativa analyser av av hälsans bestämningsfaktorer och dess
utveckling över tid tyder på en generell positiv utveckling för de allra flesta studerade variabler.
Förbättringen gäller både Malmö i sin helhet, i relation till Skåne och riket, och den gäller ojämlikheten
inom Malmö, mellan såväl kvinnor och män, in- som utrikes födda och mellan olika stadsdelar.
Ökningstakten skiljer sig dock ofta mellan olika grupper. Det går exempelvis att se en ökande
medellivslängd för befolkningen generellt i Malmö och inom samtliga utbildningsnivåer sedan 90-talet,
men ökningstakten är olika. För kvinnor med förgymnasial utbildning sker till exempel ingen fortsatt
ökning för perioden efter Malmökommissionens slutrapport jämfört med perioden före, medan ökningen
fortsätter för alla andra grupper.
Gällande hälsans sociala bestämningsfaktorer kan vi bland annat se en minskad barnfattigdom, inte
minst bland grupper där barnfattigdomen är särskilt hög. Samtidigt har Malmö en fortsatt hög
barnfattigdom jämfört med Skåne och riket. Andra exempel på indikatorer med en positiv utveckling är
andelen elever i Malmö som klarar kunskapskraven, vilket ökat för samtliga grupper fram till 2015. Vidare
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har andelen barn i förskolan ökat sedan 2013, vilket gör att Malmö tagit in det tidigare gap som fanns
gentemot Skåne och riket.
Förklaringen till utveckling av hälsa och hälsans sociala bestämningsfaktorer är sannolikt mest kopplad
till ett generellt förbättrat konjunkturläge, då perioden präglas av en uthållig förbättring av den
ekonomiska konjunkturen med såväl ökad sysselsättning, ökade privata inkomster och ökade
skatteintäkter. Denna förklaring stärks också av att utgångsläget för många variabler var relativt lågt
direkt efter finanskrisen i slutet av 00-talet. En konjunkturförbättring tenderar att relativt sett gynna
svagare grupper mer än starka, då dessa grupper oftast drabbas hårdare av exempelvis en konjunkturell
arbetslöshet.
Samtidigt kan det konstateras att denna förbättring inte varit tillräcklig för att nå många av de mål som
kommissionen formulerade i sin slutrapport. I många fall kvarstår ojämlikheterna i både hälsa och i
hälsans sociala bestämningsfaktorer.

VIKTIGAST LÄRDOMAR FRAMÅT
Några av erfarenheterna från arbetet med Malmökommissionen och omhändertagandet av dess förslag
bedöms vara särskilt värdefulla att ta tillvara, både för Malmö stad och i ett mer allmänt perspektiv. Det
avser särskilt två saker:
•
•

Bygg vidare på kunskapsallianstanken från Malmökommissionen
Sätt strukturerna för ett framgångsrikt systematiskt förändringsarbete

I kapitel 6 lämas också förslag på en modell för att följa upp och systematiskt utveckla arbetet med jämlik
hälsa och social hållbarhet i Malmö.

Bygg vidare på kunskapsallianserna och utveckla strukturerna för ett systematiskt
förändringsarbete
I Malmökommissionens slutrappport lanserades en övergripande rekommendation om att skapa
kunskapsallianser och utveckla formerna för en demokratiserad styrning. En viktig del i tanken om
kunskapsallianser var att nyttja kunskaper och beprövade erfarenheter från akademi och forskning, från
praktiken inom olika sektorer och från brukare och andra intressenter. En del av detta har gjorts inom
ramen för stadens fortsatta omhändertagande av kommissionens resultat och slutsatser. Andra delar har
inte tillvaratagits i den utsträckning som kommissionens förslag innebar och inte med den systematik som
kommissionen avsåg.
Något som är tydligt i utvärderingen är att få av de strukturer som kommissionen föreslog avseende
bevakning, uppföljning och lärande (kopplade till förslagen om jämlik hälsa och mer jämlika och hållbara
sociala villkor) har upprättats. Det bedöms saknas en systematisk uppföljning av utvecklingen av hälsa,
och hälsans sociala bestämningsfaktorer. Det saknas vidare data nedbruten på olika befolkningsgrupper,
avseende de indikatorer som är relevanta för att kunna följa utvecklingen i jämlik hälsa (se kapitel 6). Det
saknas vidare strukturer för att samla in och hantera sådana data – särskilt individbaserade registerdata
– som också kan utgöra grunden i en fördjupad kunskapsutveckling och utvärdering av enskilda åtgärder
kopplade till social hållbarhet. Det bedöms finnas ett behov av att utveckla sådana kunskapsallianser.
Målet bör vara en både övergripande och detaljerad kunskapsuppbyggnad om social hållbarhet och
jämlik hälsa i Malmö, som innefattar deskriptiv analys, analyser av samband och orsaker, utvärdering av
resultat och effekter av åtgärder och insatser, beräkningar av samhällsekonomiska kostnader och intäkter
samt ett stöd till nämnder och förvaltningar i implementeringen av metoder och strukturer.
Malmökommissionen och dess förslag var ambitiösa både i detaljer och i ett större förändringsperspektiv.
Denna utvärdering har pekat på att kommissionen har påverkat arbetssätt och tankemodeller i olika delar
av stadens förvaltning. Kommissionens förslag har också lett till flera konkreta utvecklingsinsatser. Men
utmaningarna har varit att sätta strukturer för långsiktig och bestående förändring.
De mål som Malmökommissionen formulerade belyser behoven, medan kommissionens åtgärdsförslag
redovisar hur de ska lösas. Målen kan härledas ur den vetenskapliga forskningen som visar att de
faktorer målen adresserar är viktiga för utvecklingen av jämlik hälsa. Förslagen till åtgärder har inte
samma förankring. För att skapa en samsyn kring vilka åtgärder som är mest effektiva behövs det
byggas en kunskap om åtgärderna, om deras kostnader, deras effekter och deras förväntade nyttor. Med
uppbyggda kunskapsallianser skapas förutsättningar för att nå en sådan kunskap. Detta är i sin tur
avgörande för politikens prioriteringar som i sin tur är nödvändiga för att åstadkomma förändring.
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Med färre, mer avgränsade, definierade förslag till åtgärder och metoder skapas förutsättningar för att
installera och verkligen tillämpa metoder och arbetssätt. Men även ett sådant arbete behöver en
kontinuerlig uppföljning och ett praktiskt stöd. Detta är också något som kan skapas med inspiration och
systematik från kunskapsalliansbegreppet. Men kopplingen till frågor som politiska beslut och finansiering
är också nödvändig för att nya arbetssätt inte bara ska introduceras utan också genomföras och
vidmakthållas.

Förslag till modell för uppföljning av jämlik hälsa
Slutligen lämnar utvärderingen ett förslag till modell för hur staden även framöver ska kunna följa
utvecklingen i jämlik hälsa och social hållbarhet.
I slutrapporten föreslår kommissionen flera åtgärder för att stärka uppföljningen av arbetet med jämlik
hälsa, efter det att kommissionens arbete avslutats. De viktigaste åtgärderna är:
•

Inkludera regelbundna levnadsundersökningar

•

Skapa (tillsammans med Region Skåne och intresserade lärosäten) ett gemensamt organ för
genomförande och uppföljning av Malmökommissionens arbete.

Under området hälso- och sjukvård finns också det relaterade förslaget om att skapa:
•

en fortlöpande epidemiologisk bevakning kopplad till analys och förslag till effektiva åtgärder för att
minska hälsoskillnader och förbättra hälsan för alla Malmöbor

Från analysen i kapitel 4 framgår det att dessa åtgärder ännu inte har tagits om hand i stadens arbete.
Dock bedöms arbetet med att implementera de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, som
introducerats i staden sedan 2016, delvis möta innehållet i dessa åtgärder. För att undvika dubbelarbete
bör indikatorerna och uppföljningen enligt den modell vi här föreslår därför så långt som möjligt integreras
i samma uppföljningssystem som uppföljningen av de globala målen.
Slutligen ger utvärderingen förslag på hur uppföljningsarbetet bör organiseras. Huvudansvaret för att
samla in och sammanställa data bör ligga på avdelningen för analys och hållbarhet inom Stadskontoret
vid Malmö stad. Sverige har en unik tillgång till individdata, det vill säga registerbaserade data om varje
individ. Med tillgång till omfattande individdata, som löper över tid, och med moderna datorbaserade
analysverktyg finns idag många möjligheter att fördjupa kunskapen om vilka sambanden är mellan
exempelvis hälsans sociala bestämningsfaktorer och olika hälsoutfall. Möjligheterna att utvärdera olika
typer av socialt förebyggande insatser skulle också stärkas påtagligt med tillgång till den typen av data
och verktyg för hur den kan analyseras och användas.
Det finns ett utvecklingsbehov på området som handlar om att säkerställa datatillgång och att utveckla
data så att en önskad nedbrytning på grupper faktiskt blir möjlig. Detta innebär att staden behöver söka
ett systematiskt forskningssamarbete för att få rätten till att använda den typen av data. För att realisera
ett sådant utvärderings- och bevakningssystem inom den föreslagna modellen behöver en strukturerad
samverkan mellan staden, regionen och forskare utvecklas. Samverkan behöver också sökas med
statistikansvariga myndigheter. Ansvaret för uppbyggnaden av ett sådant system bör ligga på Analysoch hållbarhetsavdelningen. En utredning om etableringen av en sådan samverkansfunktion bör initieras
snarast.
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1 INLEDNING
”Ett samhälles utveckling kan bedömas utifrån hur deras befolkning mår och hur rättvist hälsan är
fördelad mellan olika sociala grupper”. Så inleds slutrapporten från kommissionen för ett socialt hållbart
Malmö (Malmökommissionen eller bara kommissionen hädanefter). Kommissionen tillsattes efter beslut i
kommunstyrelsen i Malmö stad 2010. En brett sammansatt, tvärvetenskaplig och politiskt oberoende
kommission gavs uppdraget att fördjupa analysen om orsakerna till de observerade ojämlikheterna i
Malmö och utarbeta vetenskapligt underbyggda strategier och förslag för att minska ojämlikheten.
Slutrapporten från kommissionen lämnades i mars 2013 och innehåller analyser och förslag på ändring
av övergripande styr- och ledningsprocesser samt mål och konkreta åtgärdsförslag i syfte att utjämna
ojämna villkor inom en rad olika politikområden inom vad som i rapporten kallas hälsans sociala
bestämningsfaktorer.
Den här utvärderingen tar Malmökommissionens slutrapport som en startpunkt och ställer som
huvudsaklig fråga – Vad hände sen? Hur har hälsan och hälsans sociala bestämningsfaktorer utvecklats
ur ett jämlikhetsperspektiv? Hur har Malmö arbetat vidare med att minska ojämlikheter i hälsa och vilken
roll har Malmökommissionen och dess slutrapport spelat i detta arbete? Och, inte minst viktigt, vad kan
Malmö stad lära av detta inför det fortsatta arbetet med jämlik hälsa och social hållbarhet?

Utvärderingsuppdraget
Uppdraget har bestått av två huvuddelar, en utvärderingsdel och en del som innebär att utveckla ett
förslag till en framåtsyftande uppföljning av Malmös fortsatta arbete med jämlik hälsa och social
hållbarhet.
Utvärderingsdelen i uppdraget har i sin tur haft tre övergripande mål, nämligen att:
1. Analysera processen och organiseringen av arbetet med Malmökommissionen och det fortsatta
arbetet för ett socialt hållbart Malmö för att dra lärdom inför organisering framöver.
2. Analysera resultat och effekter av de initiativ som genererats ur Malmökommissionen och de beslut
som kommunstyrelsen fattat för att dra slutsatser om framtida prioriteringar.
a. Vilket genomslag har Malmökommissionens slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid - hälsa,
välfärd och rättvisa haft?
b. Vilken effekt kan man se gällande Malmökommissionens två övergripande rekommendationer?
c. Vad har resultaten blivit av de utredningar som initierats med Malmökommissionen som hävstång?
d. Kan man utläsa några effekter av insatser som följt utifrån förslag från
Malmökommissionen?
3. Sammanställning av de olika momenten och analys av helheten till en slutrapport samt
avrapportering och spridning av denna.
Utvärderingsdelen i uppdraget ligger till grund för förslaget om en framåtsyftande uppföljning av Malmö
stads fortsatta arbete.

1.1.1

Syftet med uppdraget

Det är nu nio år sedan beslutet om att tillsätta Malmökommissionen togs. Frågan är vilka resultat som
arbetet i och efter kommissionen har genererat. Syftet med utvärderingen har varit att åstadkomma ett
framåtsyftande lärande för Malmö stad med utgångspunkt i det arbete som har bedrivits med
Malmökommissionen som hävstång samt att ge kommunstyrelsen och organisationen i sin helhet
underlag inför beslut om fortsatt prioritering och inriktning av arbetet för jämlik hälsa och ett socialt
hållbart Malmö.
Motivet bakom inrättandet av Malmökommissionen var att få en fördjupad kunskap om vad som orsakade
växande skillnader i hälsa, med fokus på vad som brukar benämnas som hälsans sociala
bestämningsfaktorer, det vill säga olika sociala faktorer som kunde antas påverka hälsan långsiktigt.
Malmökommissionens arbete och rekommendationer spänner därigenom över i stort sett alla stadens
politikområden och dess generella styr- och ledningsprocesser; barn och ungas vardagsvillkor, boende
och stadsplanering, utbildning, inkomst och arbete, hälso- och sjukvård samt organisation, styrning och
ledarskap. Detta breda angreppssätt beskrivs bäst med begreppet ”health-in-all-policy”, ett arbetssätt
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som bland annat WHO framhåller för att skapa förutsättningar för att minska ojämlikhet i hälsa (WHO,
2008).
För denna utvärdering har det varit centralt att resultaten ska fungera lärande, vara användbara och
framåtsyftande för staden. Syftet har varit att på olika sätt och med olika målgrupper återföra kunskap,
vunnen genom utvärderingen, till de aktörer som arbetar med att främja jämlik hälsa och social hållbarhet
i staden eller som av andra skäl berörs av utvärderingens resultat. Därför har utvärderingen genomförts i
nära dialog med uppdragsgivaren, så att resultaten från utvärderingen kontinuerligt kan knytas till
stadens pågående utvecklingsarbete. Samtidigt har det varit viktigt att hävda utvärderingens oberoende
från stadens styrning, när det gäller resultaten av utvärderingen. Det vill säga vi som utvärderare
förbehåller oss rätten att även kunna dra mer kritiska slutsatser om exempelvis stadens hantering av
kommissionens arbete och förslag eller om organiseringen och genomförandet av själva
Malmökommissionen. Detta är en förutsättning för att målet om ett framåtsyftande lärande ska kunna
uppnås. Det är också huvudskälet till varför man tillsätter en oberoende utvärderare (Svensson &
Sjöberg, 2009).
När det gäller förslaget till framåtsyftande uppföljning för stadens arbete med jämlik hälsa och social
hållbarhet har syftet varit att tydligt knyta vårt förslag till nu aktuella processer i stadens arbete.
Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att integrera FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 i
stadens arbete. Det förslag till uppföljningsmodell som är en del i uppdragets syfte har som
grundläggande förutsättning att knyta an till beslutet om integreringen av hållbarhetsmålen och
implementeringen av Agenda 2030.

UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE
En utmaning för utvärderingen har varit det som brukar kallas för det kontrafaktiska problemet. Det
handlar om hur vi ska värdera det utfall vi observerar i förhållande till Malmökommissionen och dess
betydelse för Malmös arbete med frågorna. Några exempel på sådana frågeställningar är: I vilken
utsträckning kan vi säga att de insatser som Malmö stad genomfört med inriktning mot ökad jämlikhet i
hälsa eller social hållbarhet efter Malmökommissionens slutrapport har något med Malmökommissionens
arbete att göra? I vilken grad förklaras utvecklingen av exempelvis hemlösheten i Malmö av de insatser
som staden gjort mot bakgrund av Malmökommissionen?
Detta är ett klassiskt utvärderingsdilemma, i synnerhet när det gäller samhällsvetenskapliga
utvärderingar. Det som gör det extra svårt i detta fall är dels fokuseringen på utfall i termer av hälsa,
något som oftast är kopplat till både långsiktiga och komplexa processer. En annan kontrafaktisk
utmaning handlar om bredden i Malmökommissionens arbete, som i princip omfattar allt som är en
kommuns uppgifter och som påverkas av i princip samtliga faktorer i omvärlden.
För mer avgränsade sammanhang – exempelvis effektbedömningar av enskilda insatser riktade mot
enskilda målgrupper – finns olika kvantitativa utvärderingsmetoder, såsom jämförande analyser mellan
de som fått del av en insats och en matchad eller randomiserad kontrollgrupp som inte fått det. Här,
liksom i flertalet andra utvärderingar av liknande processer, är det svårt att tillämpa sådana metoder och
vi har i huvudsak varit hänvisade till kvalitativa metoder för att diskutera och bedöma stadens hantering
av kommissionens förslag och dess eventuella påverkan på olika utfallsvariabler. Nedan beskriver vi
närmare hur vi har försökt att hantera dessa utvärderingsfrågor.

1.2.1

Metod

Arbetet i uppdraget har i huvudsak grundats i en kvalitativ analys av både kvantitativa och kvalitativa
data. Utgångspunkten har varit att utvärdera hur Malmö stad har förvaltat den kunskap och de förslag
som Malmökommissionen lämnade. WSP har använt följande frågor för att besvara uppdragets
frågeställningar:
1. Vilket genomslag har Malmökommissionens slutrapport haft?
2. Vilken effekt kan man se gällande Malmökommissionens två övergripande rekommendationer?
3. Vad har resultaten blivit av de utredningar som initierats med Malmökommissionen som
hävstång?
4. Kan man utläsa några effekter av insatser som följt utifrån förslag från Malmökommissionen?
5. Och slutligen hur kan Malmö bäst fortsätta arbetet med social hållbarhet och jämlik hälsa?
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Här kan vi börja med att notera att frågorna 2, 3 och 4 är preciseringar av fråga 1, vilket gör frågan om
genomslaget för kommissionens slutrapport till den övergripande utvärderingsfrågan medan fråga 5
handlar om förslaget till fortsatt arbete.
För att genomföra en sådan analys har det också varit viktigt att förstå bakgrunden till
Malmökommissionens inrättande och hur Malmökommissionens arbete har bedrivits. Detta betyder också
att det finns en deskriptiv och en analyserande del i uppdraget. Den deskriptiva handlar om att beskriva
dels hur kommissionen organiserats och arbetat och hur förslagen har hanterats i stadens arbete. Den
deskriptiva delen handlar också om hur utvecklingen för hälsan och dess sociala bestämningsfaktorer har
sett ut inom de sakområden som kommissionens förslag omfattade. Den analyserande delen handlar
dels om att förstå och förklara hur Malmö stad har arbetat med och hanterat kommissionens förslag, dels
om att förstå och förklara utvecklingen av förhållandena inom jämlik hälsa i Malmö i relation till stadens
arbete med utgångspunkt i Malmökommissionens förslag.
Den deskriptiva delen av arbetet vilar på flera olika källor. För det första har vi utgått från Malmö stads
egen uppföljning av kommissionens förslag, som publicerats i tre årliga rapporter 2015 – 2017 (Malmö
stad 2015a, 2016a, 2017a). För det andra har vi förlängt och fördjupat den uppföljningen genom att själva
systematiskt granska och analysera protokoll från kommunstyrelse, kommunfullmäktige och enskilda
nämnder för att kunna följa hanteringen av kommissionens förslag. Denna uppföljning har enbart kunnat
göras gällande de förslag som genomförs som utredningsuppdrag eftersom det enbart är dessa beslut
och processer som dokumenterats och arkiverats samlat hos Malmö stad. En mer översiktlig uppföljning
av samtliga förslag har dock också genomförts. I det arbetet har vi fört en nära dialog med
tjänstepersoner vid Malmö stad (Stadskontoret) eller personer som på annat sätt deltagit i arbetet med att
ta hand om kommissionens förslag. I bilaga 2 återfinns en matris där man kan följa stadens hantering
kopplat till de åtgärder som Malmökommissionen föreslog.
Dessutom bygger arbetet på totalt 49 genomförda intervjuer. Intervjuerna har genomförts i flera
omgångar under hösten 2018 och under 2019. Intervjupersonerna har varit tidigare kommissionärer,
nuvarande eller tidigare chefer, politiker och medarbetare i Malmö stad samt representanter från
civilsamhälle, näringslivet och universitet- och högskola. Intervjuerna har i huvudsak genomförts som
telefonintervjuer. Frågorna har varierat beroende på vem som har intervjuats. Intervjuerna har
genomgående varit så kallade semistrukturerade, vilket betyder att intervjuaren har följt en på förhand
bestämd frågeguide men att det samtidigt har funnits definierade utrymmen för respondenterna att själva
utveckla sina svar och för intervjuaren att ställa uppföljande frågor. Intervjuerna har dokumenterats
genom att anteckningar har tagits under intervjuernas gång. Utöver detta har även annan litteratur,
forskning, webbplatser och medierapportering nyttjats i utvärderingen.
Den analyserande delen bygger utöver det ovan nämnda också på totalt sex genomförda fokusgrupper.
Fokusgrupperna har fungerat som en slags gruppintervjuer med tyngdpunkten på områdena
barnfattigdom, förskola, stadsplanering, kunskapsallianser och demokratiserad styrning, sociala
investeringsperspektiv samt en fokusgrupp om utveckling av en uppföljningsmodell. Fokusgruppernas
upplägg skiljer sig från en gruppintervju genom att vi som utvärderare också har använt dessa tillfällen till
att söka kunskap genom att pröva idéer och slutsatser. Upplägget har inneburit att gruppen gemensamt
diskuterat förslag och ”påståenden” kring hur staden hanterat kommissionens olika förslag och att
diskussionerna sen har lett till att vi som utvärderare utvecklat och ibland reviderat slutsatser på basen av
den kunskap som genereras i fokusgrupperna. Urval och inriktning på fokusgrupperna har gjorts
tillsammans med uppdragsgivaren. Urvalet gjordes efter teman inom de olika förslagsområden som
kommissionens slutrapport var strukturerad utifrån och syftade till att göra fördjupande och representativa
nedslag i arbetet med att ta hand om dessa förslag. I några fall kompletterades fokusgrupperna med
ytterligare intervjuer, exempelvis då relevanta aktörer saknade möjlighet att delta i en fokusgrupp.
Utöver fokusgrupperna har också flera andra former av återkoppling och lärande arrangerats inom ramen
för uppdraget. Vid ett ”halvtidsseminarium” för utvärderingsarbetet i mars 2019 presenterades preliminära
resultat och observationer för ett hundratal deltagare från olika samhällssektorer. Under hösten 2019
genomfördes en presentation av slutsatserna kopplade till hur staden tagit hand om förslaget om
kunskapsallianser för en målgrupp aktörer inom det forum som kallas Forward Malmö, som består av
individer med koppling såväl till Malmö stad som till akademi och civilsamhälle. Erfarenheter vunna från
dessa seminarier har varit en viktig del i det fortsatta utvärderingsarbetet. En form för strukturerad och
dubbelriktad återkoppling har också utgjorts av den referensgrupp som Malmö stad tillsatt arbetet med
utvärderingen. I referensgruppen har personer med forskningsexpertis kring jämlik hälsa ingått, några
personer med bakgrund I Malmökommissionen, ett antal förvaltningschefer, en person från idéburen
sektor samt expertis från arbete med jämlik hälsa i annan kommun och region. Referensgruppen har haft
tre möten där utvärderingens upplägg och preliminära resultat har presenterats och diskuterats.
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En del av analysen har utgått från en statistisk beskrivning av utvecklingen i ett antal indikatorer som
belyser utvecklingen i hälsa och hälsans bestämningsfaktorer. Vi återkommer till källor, urval och
metodologiska utmaningar i anslutning till den del där dessa presenteras.

1.2.2

Tidigare rapportering

Arbetet från utvärderingen har återrapporterats till uppdragsgivaren vid olika tillfällen. Dels lämnades
under 2018 en rapport som beskrev utvärderarens uppfattning av uppdraget och som presenterades som
en förstudierapport (Kontigo, 2018). I rapporten presenterades också en preliminär förändringsteori för
Malmökommissionen och stadens arbete med social hållbarhet. Denna lades till grund för upplägget av
det fortsatta utvärderingsarbetet. Under vintern 2018 - 2019 utarbetades en lägesrapport som innehöll
resultaten av en dokumentstudie där vi så långt som möjligt följde vad som hänt med kommissionens
förslag, i utredningsuppdrag, förslag till kommunala beslut och beslut (WSP, 2019). Här presenterades
också uppdaterade data för flera av de indikatorer som Malmökommissionen redovisade i sin slutrapport.
Denna rapport har legat till grund för arbetet med intervjuer och fokusgrupper under våren 2019 och
resultaten från den rapporten återges även i denna slutrapport från uppdraget.

1.2.3

Teoretiska utgångspunkter för utvärderingen

Teoretiskt vilar vår utvärdering på flera grunder. I utvärderingsforskningen brukar man beteckna den här
typen av utvärderingar för programteoretiskt grundade. En programteoretisk utvärderingsutgångspunkt
innebär att man sätter den studerade företeelsen i ett programsammanhang (Sharpe, 2011).
Utvärderingsuppdraget kan sägas handla om att bedöma och värdera en kedja av mål, åtgärder, resultat
och effekter. För att beskriva komplexiteten brukar man ofta sätta upp en modell över insatsen, som i
litteraturen kallas förändringsteori eller interventionslogik. I utvärderingen prövar man sedan dels denna
förändringsteori på logiska eller teoretiska grunder men sen också empiriskt.
I uppdraget att utvärdera Malmö stads arbete med social hållbarhet har den grundläggande frågan
handlat om huruvida Malmökommissionens arbete och slutrapport har tagits om hand på ett sätt som
inneburit att det har skapats förutsättningar för ökad jämlikhet i hälsa. I en interventionslogisk
utvärderingsmodell innebär det att vi ställer frågor som:
•

Har det funnits realistiska förutsättningar för staden att ta hand om och genomföra
kommissionens förslag?

•

Har Malmö stad organiserat och genomfört arbetet så att förslagen har kunnat genomföras?

•

Har förslagen genomförts?

•

Har förslagen lett till de resultat och effekter som återspeglas i kommissionens mål?

Med den programteoretiska utgångspunkten har vi sökt identifiera starka och svaga länkar i den
interventionslogiska kedjan. Men flera faktorer gör det svårt att se Malmökommissionen och stadens
arbete med dess förslag ur ett strikt programteoretiskt perspektiv. Malmökommissionen är inget program
eller ingen enskild eller samordnad insats utan den handlar om att sätta igång en process med ett stort
antal aktörer. Vår utvärdering följer därför också flera andra forsknings- eller teorifält. Ett handlar om att
förstå och förklara de utmaningar som staden som organisation möter när man ska ta hand om
kommissionens förslag. Frågorna här handlar bland annat om vetenskaplig legitimitet och om
förvaltningars eller byråkraters förmåga att implementera politiskt fattade beslut. Här finns flera teorifält
som är av relevans för att förstå samspelet mellan förvaltning – politik – vetenskap. Målet, med en
teoretisk utgångspunkt, är att förstå varför Malmökommissionens förslag formulerades som de gjorde,
varför de togs om hand av förvaltning och politik på det sätt de gjorde.
En ytterligare teoretisk fråga handlar just om komplexiteten i de frågor vi utvärderar. Även om fokus ligger
på stadens hantering av kommissionens förslag, så finns en medvetenhet i dessa förslag som pekar mot
att staden inte ensam äger de frågor som förslagen rör. Jämlik hälsa kanbara skapas genom att flera
aktörer samverkar, både från olika samhällsnivåer och mellan olika sektorer. Detta brukar kallas att styra
flernivåsystem eller ”governance”. En bärande utgångspunkt för ett sådant perspektiv är att styrningen är
en kollaborativ process där olika aktörer, inklusive medborgarna, är delaktiga i beslutsprocesserna på
jämlika villkor (Vermeiren, Raetmaeckers & Beagles, 2019; Magretti & Trein, 2018; Fischer, 2009).
Sammanfattningsvis knyter vi vår utvärdering till programteorins tankar om logiska processer och
effekter, till teorierna om hur politisk förändring åstadkoms och ibland förhindras i praktiken samt till hur vi
ska förstå komplexiteten och aktörsmosaiken involverad i att åstadkomma stora samhällsförändringar.
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LÄSANVISNING
I kapitel 2 presenterar vi Malmökommissionens arbete. Detta är ett kort kapitel som behandlar
bakgrunden till kommissionens inrättande, dess organisation, arbete och förslag. Det är ett i huvudsak
deskriptivt kapitel med syftet att ge en viktig kontext för den fortsatta analysen.
Kapitel 3 behandlar stadens hantering av kommissionens förslag. Den första delen behandlar de två
övergripande rekommendationerna, om att etablera en social investeringspolitik och att förändra
processerna genom kunskapsallianser och demokratiserad styrning. Häri presenteras först innebörden i
förslagen, hur förslagen har hanterats i utredningar, beslut och i konkreta projekt och insatser. Mot
bakgrund av detta analyserar vi även vilken betydelse (effekt) kommissionens rekommendationer kan
antas ha haft på stadens arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet. I den andra delen analyseras
arbetet med kommissionens övriga förslag. Först ges en kortfattad överblick över samtliga förslag. Hur
har de hanterats i utredningar och beslut? Sedan fördjupar vi analysen av stadens hantering med
utgångspunkt i våra fördjupade intervjuer och fokusgrupper där vi efter samråd med uppdragsgivaren och
med referensgruppen för utvärdering valt ut olika teman som vi analyserar närmare. I denna analys ligger
fokus på att söka förklara varför kommissionens förslag har hanterats som de gjorts: vad har varit lättare
och vad har varit svårare för staden att hantera?
Kapitel 4 är en sammanställning och översiktlig analys över ojämlikhetens och hälsans utveckling efter
Malmökommissionen. I kapitlet presenteras data för utvecklingen i ett antal utvalda indikatorer som
belyser utvecklingen i hälsa, hälsans sociala bestämningsfaktorer samt i mått över hur stadens
verksamheter för att hantera förslagen utvecklats. Kapitlet är i huvudsak deskriptivt även om kortfattade
analyser och möjliga förklaringar till utvecklingen av indikatorerna också ges. Indikatorerna är utvalda för
att särskilt kunna spegla den ojämlika fördelningen i staden, vilket innebär att vi har prioriterat indikatorer
där en uppdelning på exempelvis socioekonomiska aspekter eller stadsdelar har varit möjlig.
I kapitel 5 genomför vi en övergripande och framåtsyftande analys av Malmökommissionens betydelse
för Malmös arbete med att adressera ojämlikheter i hälsa och social hållbarhet. I kapitlet analyserar vi
bakgrunden till och syftet med inrättandet av Malmökommissionen – vad skulle egentligen uppnås i
termer av minskade sociala klyftor genom en vetenskaplig Kommission med fokus på jämlik hälsa men
med ganska begränsade kunskaper om den kommunala politikens villkor? Hur ska vi förstå betydelsen
av organiseringen av arbetet i och efter kommissionen? Den frågan analyseras med ett
implementeringsteoretiskt perspektiv och med ett perspektiv grundat i teorierna om governance, det vill
säga frågan om vem som egentligen styr och kontrollerar stora komplexa samhällsutmaningar. Den
viktigaste frågan för kapitlet är den om vilket genomslag som kommissionens arbete har haft. Vi
diskuterar och analyserar frågan ur olika perspektiv, från individers medvetande till strukturer och system
i den kommunala förvaltningen. Kapitlet avslutas med ett antal slutsatser som presenteras med syfte att
vägleda stadens framtida arbete med att tackla problem med ojämlikhet i hälsa och sociala hållbarhet.
I kapitel 6 utvecklas rekommendationerna ytterligare. Här presenteras ett förslag till modell och struktur
för Malmös insatser för att fortsätta följa utvecklingen i jämlik hälsa och social hållbarhet. I förslaget ingår
både en förteckning över möjliga indikatorer för en uppföljning men också reflektioner över vad som krävs
organisatoriskt för att åstadkomma ett sådant strukturerat och kontinuerligt uppföljningsarbete som var
Malmökommmissionens uppdrag.
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2 MALMÖKOMMISSIONEN – EN BAKGRUND
Ett decennium in på det nya milleniet inspirerades många av WHO:s rapport “Closing the gap in a
generation – Health eqaulity through action on the social determinants of health” (WHO 2008).
Rapporten, som författats av The Commission for Social Determinants of Health, slår fast att hälsa i hög
grad är socialt (strukturellt) bestämd och argumenterar för vikten av, eller till och med vår skyldighet, att
adressera de sociala och strukturella förhållanden som ger upphov till ojämlik hälsa.
Många uppfattar vid den här tiden också att det inte bara handlar om globala ojämlikheter. Ohälsa och
ojämlika hälsovillkor finns även mellan och inom rikare länders städer eller mellan städer å ena sidan och
landsbygden å andra sidan. I Malmö hade man sedan flera år arbetat med folkhälsofrågan ur ett
jämlikhets- och rättviseperspektiv (Renhammar 2014). Redan 1991 publicerades den första
folkhälsorapporten med fokus på ojämlikhet i hälsoutfall och i hälsans bestämningsfaktorer. Några år
senare beslutade Malmö att inrätta en Välfärds- och Folkhälsokommitté direkt under ledning av
kommunstyrelsens ordförande. Bland annat utarbetade samtliga stadsdelar i Malmö så kallade
Välfärdsbokslut och 2002 presenterades en första samlad välfärdsredovisning för staden. Malmö
arbetade också redan vid den här tiden med att utveckla metoderna för att fokusera på det som WHO
senare skulle benämna en “health-in-all-policy” genom att låta politiker i olika nämnder i staden utbildas i
så kallade hälsokonsekvensbeskrivningar eller sociala konsekvensbeskrivningar. Härigenom skulle
ojämlika hälsovillkor kunna tacklas i alla stadens beslut och insatser.
Malmö stad hade också avsatt särskilda resurser för arbetet mot sociala ojämlikheter. Genom de så
kallade Områdesprogrammen som omfattade fem särskilt utsatta stadsdelar avsattes 20 mkr per år
mellan 2010 och 2015 (Malmö stad 2010b).
Vid tidpunkten för WHO:s rapport Closing the gap in a generation, hade stadskontoret i uppdrag att
utarbeta en folkhälsopolicy för kommunen. Mot bakgrund av de påtagligt växande skillnader i livsvillkor
och de orsakssamband som WHO-rapporten lyfte fram beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en
kommission med uppdrag att föreslå åtgärder för att minska ojämlikheten i hälsa genom att göra de
sociala bestämningsfaktorerna mer jämlika.

MALMÖKOMMISSIONEN INRÄTTAS
Malmökommissionen inrättades genom beslut i kommunstyrelsen i november 2010 och inledde sitt
arbete i början av 2011. Kommissionens uppdrag var i grunden tredelat: att fördjupa förståelsen för vad
som orsakar ojämlikhet i hälsa genom att analysera strukturella orsaker, att lämna förslag på mål,
strategier och verktyg för att minska ojämlikheten i hälsa, samt att föreslå hur utvecklingen i hälsa och
social hållbarhet ska följas upp (Malmö stad, 2010). Ytterligare uppgifter angavs i direktiven och handlade
bland annat om att genomföra hälsoekonomiska beräkningar med utgångspunkt i förslagen.
I direktiven angavs också att arbetet i kommissionen skulle drivas av ett antal kommissionärer som
utsågs av staden men, som skulle arbeta oberoende av staden. Målet var att kommissionen skulle
utarbeta förslag som staden sedan kunde ta ställning till. I direktiven ges också ett tydligt uttryck för
vikten av en medborgerlig förankring av arbetet.
En grundtanke bakom kommissionens sammansättning var att kommissionärerna å ena sidan skulle
besitta kunskap om sociala bestämningsfaktorer och om hur man mäter och analyserar orsakerna till
ojämlik hälsa, men å andra sidan också om hur staden i praktiken kan adressera situationen. Därför
hämtades de fjorton kommissionärerna både från akademin och från stadens administration.
Perspektivet kring hälsans sociala bestämningsfaktorer lade också grunden för vilken typ av kunskap och
vilka typer av praktiker som var viktiga för kommissionen. Kommissionärerna representerade därför en
bred tvärvetenskapligt sammansatt forskning och en erfarenhet från den kommunala praktiken från flera
olika kommunala förvaltningar, även från förvaltningar som vanligtvis inte förknippas med arbete med
frågor av social karaktär. Utöver kommissionärerna knöts ett antal ytterligare experter till arbetet på olika
sätt, bland annat som så kallade senior advisors. Deras uppdrag var bland annat att kritiskt granska de
underlag som kommissionen tog fram.
Både från stadens sida och från ledamöterna i kommissionen var uppfattningen att kommissionen skulle
vara opolitisk i sin sammansättning och också kunna arbeta oberoende av en politisk styrning. Här rådde
bland annat en samsyn om att arbetet inte skulle ledas av någon politisk styrgrupp. Syftet var att stärka
kommissionens oberoende och därmed också dess legitimitet. Några av de intervjuade forskarna i
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kommissionen menade att man där till en början också hade varit tveksamma till att låta praktiker
(tjänstepersoner) ingå i kommissionen, men man uppfattade ändå att kommissionens direktiv var tydliga i
att arbetet i kommissionen skulle vila på en vetenskaplig grund. Kopplingen till tjänstepersonerna ansågs
bland annat viktig för att förvaltningarna i staden skulle känna ett tydligt ägarskap för frågorna.
Den politiska oppositionen förhöll sig vad som kan beskrivas som avvaktande till beslutet om tillsättandet
av Malmökommissionen. I våra intervjuer har företrädare för oppositionen pekat på att man i huvudsak
ställde sig bakom inrättandet men att man saknade företrädare för vissa vetenskapliga discipliner i
kommissionens sammansättning. Främst pekar man på det man upplevde som frånvaron av
nationalekonomer, inte minst när det handlade om att lyfta betydelsen av sysselsättning och tillväxt för
utjämningen av socioekonomiska skillnader.

ARBETET I KOMMISSIONEN
Kommissionens arbete med att belysa orsaker och samband mellan hälsa och olika sociala
bestämningsfaktorer bestod i huvudsak av ett stort antal vetenskapliga kunskapssammanställningar.
Totalt presenterade kommissionen drygt 30 sådana publikationer, som kallas underlagsrapporter.
Rapporterna togs fram både av enskilda kommissionärer och av andra forskare och experter på uppdrag
av kommissionen. Arbetet med att utveckla förslag och rekommendationer involverade ett stort antal
representanter för medborgarperspektivet och tjänstepersoner som staden förordnat som
kommissionärer eller som bistod i övrigt. Sammantaget uppges att kommissionen arrangerade ett
trettiotal seminarier och att mer än 2 000 personer deltog i dialogen kring arbetet (Malmö stad 2013,
bilaga 2).
Trots det brett upplagda arbetet så vilade det slutliga ansvaret för att formulera och utveckla
kommissionens förslag och rekommendationer på de fjorton kommissionärerna och kommissionens
ordförande. Flera kommissionärer har i intervjuer berättat att det fanns en diskussion inom kommissionen
hur de olika underlagsrapporterna skulle vägas i förhållande till varandra och hur förslagen slutligen
skulle formuleras.
I slutrapportens bilaga 3 redovisas ett antal principer som sägs ha varit vägledande för utvecklingen av
kommissionens förslag:
•

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

•

En balans mellan generella och mer riktade åtgärder

•

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

•

Ta hänsyn till kostnader och kostnadseffektivitet

•

Möjliggöra uppföljning

KOMMISSIONENS FÖRSLAG
Malmökommissionen lämnade sin slutrapport i början av 2013. Slutrapporten är strukturerad i tre
huvuddelar med underliggande områden:
1. Vardagsvillkor (som enligt kommissionens förslag bäst adresseras genom introduktionen och
utvecklingen av ett socialt investeringsperspektiv)
a. Barn och ungas levnadsvillkor
b. Boendemiljö
2. Samhällssystem (som bör adresseras genom förändrade beslutsprocesser)
c. Utbildning
d. Hälso- och sjukvård
e. Arbete och inkomst
3. Nya processer för att styra
f. Kunskapsallianser
g. Ledarskap och holistiska styrprocesser
I slutrapporten presenterades analysen med utgångspunkt i dessa delar. I huvudsak vilar analysen på de
(31) framtagna underlagsrapporterna, som i sin tur utgörs både av omfattande vetenskapliga
kunskapssammanställningar och nya empiriska studier. Rapporten lämnade med utgångspunkt i
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analyserna också ett stort antal förslag till Malmö stad. Förslagen är strukturerade på olika sätt och
består av:
•

2 övergripande rekommendationer som generellt ska adressera vardagsvillkoren och
samhällssystemen enligt ovan
•

24 mål, fördelade på de olika områdena ovan (det vill säga för påverkan på vardagsvillkoren
och samhällssystemen samt för förändringen i styrprocesser)

•

72 förslag på större och mindre åtgärder som ska bidra till att nå i första hand de 24 målen

Stadens arbete med Kommissionens förslag
Efter att kommissionen lämnade sin slutrapport har ett omfattande arbete följt. Förenklat har arbetet
bestått av följande delar:
•

En omfattande remissrunda av kommissionens slutrapport

•

Principiella beslut i kommunstyrelsen om förslagens fortsatta hantering

•

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de 2 övergripande rekommendationerna

•

Övriga förslag bereds och formas till utredningsuppdrag, utvecklingsuppdrag eller pågående
arbete, för vidare hantering

•

Utredningsuppdragen leder delvis fram till politiska förslag

•

Beslut om förslagens genomförande/Icke genomförande

Arbetet med att ta hand om kommissionens förslag samordnas och koordineras genom stadskontoret. En
styrgrupp för social hållbarhet tillsätts. I styrgruppen ingår chefer för ett antal fackförvaltningar samt för de
dåvarande stadsområdesförvaltningarna. Dock ingår inte chefer för de tekniska förvaltningarna eller för
förskoleförvaltningen. Inte heller finns någon särskild organisation för att hantera de förslag som berör
regionens ansvarsområden, samverkan mellan kommun och region eller samverkan med andra externa
sektorer och aktörer.
För de förslag som hanteras genom utredningsuppdrag (se nedan) utpekas en ansvarig förvaltning för
varje uppdrag. Förvaltningarna ansvarar för att utse utredningsledare och för att stödja utredningen med
målet att ta tillvara kommissionens förslag. För samtliga förvaltningar, oavsett om man har ett ansvar för
ett utredningsuppdrag eller inte, gäller att bidra till förverkligandet av kommissionens två övergripande
rekommendationer. De flesta förvaltningar bidrar också till utredningsuppdragen, till exempel genom att
lämna underlag till utredningarna (Malmö stad 2015a).
I figur 2.1 nedan illustreras, i den centrala blå rutan, hur kommissionens förslag har hanterats.
Malmökommissionens slutrapport togs emot och lämnades ut på en omfattande remissrunda både i och
utanför staden. Remisserna gav till exempel kunskap om hur förslagen förhöll sig till redan pågående
arbeten inom staden, vilket i sin tur möjliggjorde ”en sortering” av förslagen i tre huvudkategorier: redan
pågående arbeten för förslag där man ansåg att det redan genomfördes insatser som kunde anses som
att de motsvarade kommissionens förslag, utvecklingsuppdrag för förslag där staden redan bedrev ett
arbete men där det fanns behov av och potential för att vidareutveckla detta arbete samt
utredningsuppdrag för förslag som var mer komplexa och som behövde utredas ytterligare innan beslut
om hantering kunde fattas.
Totalt gavs i uppdrag mer än 30 olika utredningar som hade sitt ursprung i kommissionens förslag.
Stadens olika förvaltningar hade ansvaret för att genomföra dessa utredningsuppdrag, medan det
koordinerande arbetet bedrevs av Stadskontoret.
Figuren nedan visar schematiskt hur omhändertagandet såg ut. Som synes finns flera olika vägar för
kommissionens förslag att påverka praktiken i stadens arbete eller hos andra aktörer: antingen genom att
man utvecklar sin verksamhet som en direkt följd av de övergripande rekommendationerna, eller att
redan pågående arbeten eller utvecklade arbetsformer leder till en utvecklad praktik. Eller, slutligen, att
utredningarna leder till utvecklade åtgärdsförslag som beslutas om och som därigenom påverkar
praktiken.
Figuren ska också kunna ses i linje med det programteoretiska utvärderingsperspektivet, där frågan är
hur förslagen från Kommissionen har hanterats och tagits till vara i staden. I den yttre delen av figuren
illustreras hur kommissionens förslag läggs mot bakgrund av dess analys av den faktiska ojämlikheten i
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hälsa såsom den kunde beskrivas och analyseras genom kommissionens arbete. Hanteringen av
förslagen skapar sen, som beskrivits, olika vägar för att hantera förslagen (i den blå rutan) som sedan
kan förväntas påverka utfallet i termer av jämlik hälsa som vi kan analysera den idag. Figuren (utanför
den blå rutan) ska illustrera att också andra faktorer än kommissionens förslag och hanteringen av dem
med största sannolikhet också har haft en stor betydelse för utfallet i termer av jämlik hälsa. Det handlar
både om staden och andra parters agerande som inte kan sägas förklaras eller bero på
Malmökommissionens analys eller förslag och om faktorer helt utanför parternas kontroll.
Figur 2.1. Schematisk skiss över Malmö stads hantering av Malmökommissionens förslag

Figurens kärna (den blå rutan) beskriver vägen från kommissionens förslag till ett slutligt beslut fattas av
kommunstyrelse, -fullmäktige eller nämnd. För det första ser vi exempel på att remissrundan leder till att
förslaget modifieras, innan det beslutas om eller formuleras i ett uppdrag till en utredning. I analysen såg
vi särskilt att utredningsuppdragen i vissa fall var formulerade på ett tydligt annorlunda sätt än
kommissionens ursprungliga rekommendation. Ofta var utredningsuppdragen då mer diffusa eller
snävare formulerade än kommissionens förslag. För det andra innebar utredningarna sedan att de
förslag till beslut som utredningarna så småningom lämnade ifrån sig ofta var ytterligare mindre konkreta
eller mindre omfattande jämfört med kommissionens ursprungliga förslag. I det tredje och sista ledet har
förslag lagts fram som sedan inte lett fram till beslut i kommunens beslutande församlingar. Det kan till
exempel betyda att Kommunstyrelsen skickat förslagen vidare okommenterade in i en
budgetberedningsprocess där förslagen sedan har prioriterats bort (se till exempel Malmö stad 2015a,
2016a). I sammanlagt tre uppföljande rapporter (Malmö stad 2015a, Malmö stad 2016a, Malmö stad
2017a) har Stadskontoret gått igenom hur kommissionens förslag har tagits om hand, och hur arbetet
med utredningarna bedrivits.
I vår utvärdering har det varit en omfattande men också central uppgift att följa förslagen från
kommissionens väg, såsom de beskrivs i figuren 2.1. För att kunna diskutera hur Malmökommissionen
och arbetet efter den har bidragit till en mer jämlik hälsa så måste vi först kunna säga vilka förändringar i
stadens eller andra aktörers arbete som kommissionen kan antas ha lett till. Figuren illustrerar att redan
den uppgiften är en utmaning.
I vår analys av förslagen menar vi att det i en del fall har varit svårt att se på vilket sätt förslag som sägs
vara en del av ett pågående arbete faktiskt är det. Detsamma kan sägas gälla för en del av de så kallade
utvecklingsuppdragen. När det gäller utvecklingsuppdragen är utmaningen att följa huruvida en
utveckling i linje med kommissionens förslag verkligen kan sägas ske. Och för utredningsuppdragen ser
vi att kommissionens förslag i flera fall omtolkas i utredningarna, vilket i och för sig är legitimt och själva
syftet med utredningen, men ibland menar vi att kärnan i kommissionens förslag riskerar att försvinna
genom de förändringar som förslaget genomgår i utredningen. Slutligen ska kommunstyrelsen (eller
fullmäktige) också fatta ett beslut om det förslag som utredningarna till sist lägger. Ibland handlar
besluten om huruvida man avsätter resurser i budgeten eller inte, där vi ser flera exempel på förslag som
lämnats till budgetberedningen men där resurser sedan inte anslagits. (Se till exempel Malmö stad
2015a, 2016a).
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3 HANTERINGEN AV MALMÖKOMMISSIONENS
FÖRSLAG
Detta kapitel beskriver och analyserar hur Malmö stad har tagit hand om Malmökommissionens förslag.
Kapitlet inleds med en överblick över förslagen. Därefter diskuterar vi i avsnitten 3.2, 3.3 och 3.4
hanteringen av kommissionens två övergripande rekommendationer. I avsnitt 3.5 går vi igenom
hanteringen av förslagen i de fem sakområdena samt för det sjätte området som avser förändrade
processer.
Analysen i detta kapitel grundar sig, som beskrivits i kapitel 1, på olika källor och material. Vi har
analyserat stadens egen uppföljning och dokumentation av hanteringen av förslagen. Delar av förslagen
har också analyserats mot bakgrund av annan litteratur och annat material. Vi har utöver det genomfört
fokusgrupper och intervjuer med enskilda individer med olika typer av ansvar för och inblick i hanteringen
av kommissionens förslag. Urvalet personer i fokusgrupper och intervjuer har i huvudsak beslutats i nära
samråd med beställaren. Urvalet har också präglats av vad som kan beskrivas som en snöbollsmetod,
det vill säga de personer vi intervjuat har ofta hänvisat vidare till andra personer med inblick i arbetet.

EN ÖVERBLICK
Totalt lämnade kommissionen 72 åtgärdsförslag, som dels berör de två övergripande
rekommendationerna, dels de olika sakområdena som kommissionens rapport behandlar.
Malmö stad valde som framgått i kapitel 2 att hantera förslagen på olika sätt. I bilaga 2 redovisar vi i en
tabell vår bedömning av hur samtliga förslag har hanterats, vad utredningarna syftat till för de förslag som
hanterats via utredningar och vilka beslut eller andra åtgärder som förslagen har lett fram till. Tabellen i
bilagan har stämts av med uppdragsgivaren men det är vi som utvärderare som står för den slutliga
bedömningen av huruvida vi menar att förslagen lett fram till beslut som möter innebörden i
kommissionens ursprungliga förslag eller inte. Huruvida förslagen och utredningarna bör bedömas som
genomförda är i vissa fall svårt, dels på grund av att utredningsuppdragen i vissa fall skiljer sig jämfört
med kommissionens ursprungliga förslag, dels på grund av att stadens beslut om utredningsförslagen
ibland dröjer eller är otydliga i förhållande till de ursprungliga förslagen.
För ett förslag som bedömts ska utredas, formulerades först ett utredningsdirektiv. I vår analys av
utredningsdirektiven ser vi ibland att kommissionens förslag omformulerats i direktiven. Detta bedöms
vara naturligt och nödvändigt. Exempelvis kan det behöva knytas till redan påbörjade
förändringsprocesser eller anpassas utifrån en mer detaljerad kunskap om regelverken och lagstiftningen
på området. Samtidigt menar vi att formuleringen av utredningsdirektiven ibland också innebär en
förändring av innebörden i förslagen. Detta kan i vissa fall leda till att utredningsuppdragen inte längre
styr mot de målsättningar som vi menar att Malmökommissionen avsett att nå genom de föreslagna
åtgärderna. Ett exempel på detta är förslaget om att inrätta ett kommunalt familjestöd. I kommissionens
slutrapport beskrivs innebörden i förslaget som:
”…(E)tt sätt att lyfta många barnfamiljer till en minsta skälig levnadsnivå skulle kunna vara att inrätta ett
särskilt kommunalt familjestöd, vilket skulle utgå efter prövning av familjers inkomstförhållanden och
avlasta det kommunala försörjningsstödet. En utredning bör tillsättas för att undersöka konsekvenser och
klargöra i vilken grad ett sådant familjestöd kan ersätta såväl andra kommunala kostnader, framför allt
försörjningsstödet.” (s.60)
I uppföljningen av Malmökommissionen menar Malmö stad att förslaget har omhändertagits genom
utredningsuppdraget att ta fram en skrivelse till regeringen och bjuda in till en diskussion om riksnormen
för nationella försörjningsstödet.
Detta är ett exempel på att innebörden i förslaget förändras, från vad som kan beskrivas som en mer
ambitiös innebörd till en mer allmän och samtidigt mer begränsad. Istället för det särskilda stöd till familjer
som föreslås i slutrapporten blir uppdraget att utreda en höjning av normen för försörjningsstödet på
nationell nivå. Således förflyttas också beslutsmakten (och ansvaret) från lokal till nationell nivå
(Forsemalm 2019).
Ytterligare förändringar av kommissionens förslag kan sedan ske genom själva utredningen, då kunskap
eller olika hänsyn innebär att det förslag som utredningen så småningom lägger innebär att man fjärmar
sig från det ursprungliga förslaget. Det finns också exempel på förslag från utredningar som inte leder
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fram till några beslut eller till beslut som innebär att utredningsförslagen avvisas. Exempel finns också där
kommunfullmäktige ställt sig bakom utredningsförslag men där medel för att genomföra förslagen sedan
aldrig avsatts i budget. Exempel finns även på ett par beslut som av andra än budgetmässiga skäl aldrig
implementeras, till exempel då förslagen inte visar sig förenliga med gällande lagstiftning. 1

3.1.1

Malmökommissionens genomslag

Analysen av hur Malmö stad har tagit tillvara kommissionens åtgärdsförslag visar på att det finns en stor
spännvidd när det gäller vilka genomslag dessa har fått. Detta gäller mellan olika förslagsområden och
förvaltningar, men det finns också stora skillnader mellan enskilda förslag och utredningsuppdrag där det
inte med utgångspunkt i dokumentationen alltid är tydligt varför det ena förslaget genomförts medan det
andra förefaller ha ”stannat upp” i processen.
Sammantaget är det vår bedömning att det tydligaste avtrycket från Malmökommissionens förslag är en
ökad kunskap och synlighet för frågor om social hållbarhet. Detta är något som lyfts fram i såväl
fokusgrupper som intervjuer inom samtliga områden. Ett ökat fokus på sociala frågor och social
hållbarhet i bred bemärkelse har också återkommit oavsett om personerna upplever att det skett någon
mer konkret utveckling kopplat till specifika förslag och utredningar eller inte.
Utöver det ser vi också en skillnad i hur staden har tagit hand om förslagen mellan de områden och
förslag där Malmö stad själva ”äger frågan” och de områden och förslag där Malmö stad i högre grad är
beroende av andra aktörers agerande, förutsättningar och vilja till samverkan. Inom områdena utbildning
och stadsplanering kan vi se en tydligare rörelse i linje med flera av kommissionens förslag, jämfört med
andra områden där staden har en lägre grad av ”ägande” av frågorna. En del i ägarskapet är också att
det ger en möjlighet för att koppla samman de förslag som kommissionen lämnade med annat pågående
utvecklingsarbete vilket också kan bidra till att förslagen genomförs i större utsträckning. Vissa paralleller
till att utbildning (inte minst gällande tidiga åldrar) och stadsplanering fått ett relativt större genomslag går
igen i en jämförande studie mellan satsningar på ökad jämlikhet i Stockholm, Göteborg och Malmö
(Forsemalm, 2019).
Däremot kan vi inte se några tydliga skillnader för vilka genomslag som kommissionens förslag förefaller
ha haft mellan de förslag som bedömts som redan pågående, utvecklingsområden eller
utredningsuppdrag. Detta kan antyda att ”sorteringen” av förslagen i sig varit ofullständig. Vi ska
återkomma till detta i analysen i kapitel 5.

SOCIAL INVESTERINGSPOLITIK
Kommissionen föreslår som en första övergripande rekommendation att Malmö ska ”etablera en social
investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer
jämlika”. I slutrapporten sammanfattar Malmökommissionen förslaget om en social investeringspolitik så
här:
”…[R]ekommendation[en] är således att skyndsamt initiera en social investeringspolitik vilken bygger på
ett socialt investeringsperspektiv och bland annat inbegriper sociala investeringsfonder jämställda med
viktiga infrastrukturinvesteringar av materiell natur”. (s. 50)
Förslaget om att etablera en social investeringspolitik är också övergripande i den meningen att det
innefattar de åtgärdsförslag som lämnas för två av de fem tematiska områdena. Detta för oss också till att
en möjlig tolkning av det övergripande förslaget om att inrätta en social investeringspolitik för att utjämna
skillnader i vardagsvillkor, och att bidra till att göra samhällssystemen mer jämlika, är att det ytterst
handlar om att prioritera sådana insatser högre i det kommunala arbetet.

3.2.1

Förslagets kontext

I citatet ovan skriver kommissionen att den sociala investeringspolitiken ska bygga på ”ett socialt
investeringsperspektiv…”. Med detta ska vi förstå att vi behöver ”ett tydligt perspektivskifte i synen på
tillväxt och utveckling […] Vi måste ha mått på alla tre aspekterna (av hållbar utveckling) för att kunna
bedöma om utvecklingen verkligen är hållbar.” Kommissionen menar att det är vår ”världsbild” som
sätter ”ekonomiskt tillväxt i centrum” som gör att ”alla utgifter i den sociala sfären […] definieras […] som
1

Detta gäller exempelvis förslaget om gratis kollektivtrafik för barn, där medel inte avsattes, och förslaget om att
sträva efter att öka andelen unga medarbetare i Malmö stad genom rekrytering, vilket bedömdes strida mot
Diskrimineringslagen.
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kostnader som måste täckas med motsvarande intäkter i ett kortsiktigt perspektiv […] till skillnad från
investeringar i exempelvis Öresundsbron eller Citytunneln, där kostnaderna kan tillåtas skrivas av i ett
mycket längre tidsperspektiv för att de kan anses vara investeringar och inte kostnader.” (s.49-50).
För att förstå innebörden i kommissionens förslag om en social investeringspolitik behöver man därför ha
en grundläggande förståelse för begreppet sociala investeringar. Sociala investeringar används framför
allt under 2000-talet för att diskutera offentliga resursfördelningssystem i kommuner och landsting. En
kommunal budget är normalt uppdelad dels mellan olika sektorer eller förvaltningar, dels mellan drift och
investeringar. Driftkostnader är kostnader där resursen förbrukas samtidigt som den tas i bruk:
personalkostnader, hyror, kostnader för olika typer av förbrukningsmaterial, bland annat. Investeringar
däremot är kostnader där en del av värdet för resursen består under en längre tid: kostnader för att
anlägga vägar eller annan infrastruktur och bygga nya hus bland annat. Driftkostnader och investeringar
hanteras olika i kommunens ekonomiska styrning (liksom för övrigt i annan ekonomisk redovisning).
Driftkostnader belastar kommunens resultat omedelbart medan en investering förenklat uttryckt delas
upp och skrivs av med en del som belastar resultatet varje år under investeringens livstid. Investeringens
värde tas samtidigt upp på tillgångssidan i balansräkningen. Detta gör det i allmänhet lättare att bära en
investeringskostnad än en driftkostnad.
Samtidigt måste kommunen ändå alltid finansiera den kostnad som uppstår vid själva investeringstillfället
(även i ”materiell infrastruktur”), oftast hela kostnaden för investeringen, till exempel genom ett lån. Olika
förvaltningar och sektorer i kommunen har olika blandning av drift- och investeringskostnader. En teknisk
förvaltning, som ett gatukontor, har ofta en relativt stor investeringsbudget medan en omsorgsförvaltning
som en socialförvaltning ofta har en stor driftbudget och en mindre investeringsbudget. Det är dessa olika
ekonomiska förutsättningar att göra långsiktiga investeringar som kommissionen uppfattar som orättvis
och grundad i ett ekonomiskt tillväxtperspektiv.
Huvudtanken bakom begreppet sociala investeringar är att sociala utgifter skapar nyttor inte bara på kort
sikt, utan kanske framför allt på längre sikt. Dagens utgifter för skola och omsorg kan förändra villkoren
för en människa under resten av dennes liv. Detta skapar också nyttor, i form av minskade utgifter och
ökade intäkter också för samhället. De värden och resurser som utgiften skapar finns således kvar under
lång tid framöver, precis som för en investering i en ny bro. Det kräver också att vi med säkerhet vet att
den nytta som skapas verkligen är långsiktig. Olika former av effektutvärderingar (och prognoser) har
varit de huvudsakliga metoderna för detta2. Flera verktyg har utvecklats för detta, bland annat av
ekonomen Ingvar Nilsson (Nilsson m. fl. 2014).
Med ett socialt investeringsperspektiv är förhoppningen också att ökade prioriteringar av det sociala
området ska kunna hitta andra finansieringslösningar än ur kommunernas balanserade driftbudgetar. Här
har flera modeller utvecklats och testats under de senaste 10 – 20 åren, både i Sverige och utomlands.
Den kanske vanligaste modellen är så kallade sociala investeringsfonder, vilket också motiverar varför
kommissionen särskilt pekar ut investeringsfonderna som en central del i förslaget (s. 50).
En social investeringsfond innebär att det skapas en fond – antingen genom faktiska fonderingar av
medel men i praktiken oftast genom budgettekniska överföringar – som ska finansiera särskilda utgifter
inom det sociala området (exempelvis för barn och unga, utbildning, arbetsmarknad eller social omsorg).
Redan vid tiden för Malmökommissionens slutrapport hade ett 60-tal svenska kommuner infört eller
beslutat att införa någon form av sociala investeringsfonder. Hur mycket pengar som
kommunerna ”avsatte” varierade, men de flesta kommuner har gjort små avsättningar och syftet verkar i
hög grad ha varit metodutvecklande. Totalt hade dessa 60 kommuner 2014 avsatt cirka 1,3 miljarder i
sådana investeringsfonder3 (Hultkrantz, 2015). Modellerna för fonderna varierar, men då tanken är att de
finansierade insatserna ska leda till en långsiktigt lägre utgiftsnivå för kommunen finns ofta ett krav på att
fondens resurser på sikt ska återföras från den förvaltning som fått del av investeringen. Eftersom
fonderna sällan är fonder i faktisk mening, utan innebär att resurser förs mellan olika budgetposter,
betyder en sådan återföring av resurser oftast att förvaltningen får se sin budget för ett senare år minskad
med en summa som motsvarar den tidigare extra erhållna finansieringen (Hultkrantz 2015).4

2

I Malmökommissionens slutrapport finns också förslag på sådana mekanismer under sakområdet ändrade
processer och styrning.
3 1,3 mdr kan till exempel jämföras med barn- och utbildningsnämndens budget för ett år i en kommun med cirka
65 000 invånare.
4 Det finns även andra modeller för finansiering av sociala investeringar. Ett exempel är så kallade Social Impact
Bonds, som främst är ett sätt att knyta finansieringen av insatser till effekterna. Jämför till exempel Warner 2013.
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3.2.2

Malmös arbete med förslaget

Malmö hade redan innan kommissionens slutrapport lämnades inleddes olika försök med sociala
investeringar. Med utgångspunkt i kommissionens förslag initierades en utredning som bland annat
syftade till att ta fram förslag till hur Malmös arbete med ett socialt investeringsperspektiv skulle kunna
vidareutvecklas5. Sedan dess har frågan behandlats flera gånger enligt en sammanställning som
genomfördes i november 2018 (tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26).
Ledande ekonomer i staden - både idag och vid tiden för Malmökommissionens slutrapport - menar att
kommissionens förslag om sociala investeringar är otydligt och komplicerat. Samtidigt riskerar
användningen av själva investeringsbegreppet att stå i vägen för arbetet med att prioritera sociala
områden, eller för det perspektivskifte som man menar att kommissionen syftade till att åstadkomma. En
intervjuperson menar att det sker många satsningar på skolan med både statliga och kommunala medel,
vilket kan jämföras med investeringar, då effekterna ligger längre fram i tiden. Intervjupersonen menar
samtidigt att dessa satsningar inte blir synliga såsom investeringar på grund av att det sker genom
statsbidrag och inom ramen för ordinarie budget.
I maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt Stadskontoret att föreslå hur en förstärkt
organisation för arbetet med social hållbarhet skulle se ut. Bakgrunden för uppdraget handlade bland
annat om det perspektivskifte som var en del i bakgrunden till kommissionens förslag. För att öka det
långsiktiga perspektivet på sociala utgifter och se dem som investeringar krävs en bättre kunskap om
effekterna på lång sikt. I november 2017 beslutar kommunstyrelsen att avvakta arbetet med att ta fram
nya riktlinjer för sociala investeringsfonder och etablera resurser i form av kompetensstöd för sociala
investeringar, i väntan på den nya stärkta organisationen inom Stadskontoret.
Nedan redogör vi för några exempel på hur Malmö har arbetat med ett socialt investeringsperspektiv.
Fokus ligger dels på utvecklingen av de sociala investeringsfonderna, men kanske framför allt på några
av de projekt och insatser som finansierats med hjälp av ett socialt investeringsperspektiv samt det som
har kallats för ”ett utvecklat socialt investeringstänkande” i Malmö (Balkfors m.fl. 2014).

Sociala investeringsfonder
Redan innan Malmökommissionens slutrapport hade publicerats hade Malmö stad beslutat att inrätta tre
sociala investeringsfonder om sammanlagt 100 mkr. Fonderna skulle riktas mot barn och unga (50 mkr),
hemlöshet (40 mkr) och mot att minska sjukfrånvaron bland stadens anställda (10 mkr). Fondmedlen
skulle användas för att prioritera förebyggande insatser inom de tre områdena.
För att få del av resurserna måste man kunna visa ett vetenskapligt stöd för kopplingen mellan den
finansierade insatsen och dess effekt på den sociala situation man vill påverka. Man måste också kunna
visa upp hållbara beräkningar för de långsiktigt minskade kostnader som insatsen förväntas ge. Dessa
kalkyler måste också backas upp av den sökande nämnden genom de återföringskrav som en
investering ur fonden innebär. Det vill säga att nämnden ifråga måste vara beredd att avstå medel ur
framtida anslag för att täcka återföringen till fonden.
De sociala investeringsfonderna stötte dock på flera problem. Ett var att man inte lyckades betala ut
pengar ur två av fonderna, de som var riktade mot att motverka hemlöshet och att stärka personalhälsan
i staden. Överlag fanns ett problem med att nämnderna och förvaltningarna antingen inte ansåg sig
kunna söka eller inte fick del av fondernas resurser med de krav som ställdes upp, som både våra egna
intervjuer och medieuppgifter påpekar (SVT 2016). Det var främst kravet på återföring inom en relativt
begränsad tid som gjorde det svårt för nämnderna. Ett annat problem var den lagliga möjligheten att
finansiera projekt om inte den samlade budgeten i staden visade överskott. Eftersom fonderna inte var
fonder i legal mening (utan en post i stadens budget) så fanns heller inga resurser att omfördela genom
fonderna i ett läge när Malmö stads budget visade underskott.
De medel som utbetalades från fonderna var således alla för insatser kopplade till barn och unga. Här
har medel bland annat utbetalats för ett projekt för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga, för
projektet Hela familjen och för projektet Barnfamiljer på Almgården. Resurser från fonden har i dessa fall
främst använts för att stärka bemanningen, exempelvis inom socialtjänsten, och man har därigenom
kunnat arbeta mer intensivt med de målgrupper som projekten vänder sig till.

5

Utredningsuppdrag 7: Utveckla holistiska styrinstrument genom nytt styr- och ledningssystem, nya mått på
samhällsutveckling utifrån övergripande hållbarhet, modeller för samhälls- och hälsoekonomiska beräkningar samt
integrering av sociala investeringar i budget.
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Hela familjen
Ett av de projekt som startades med finansiering från den sociala investeringsfonden för barn och unga
var projektet Hela familjen. Hela familjen fick medel beviljade ur fonden från 2013, men projektet i sig
hade startats redan året innan. Hela familjen, eller rättare sagt Hela familjen Innerstaden, var ett projekt
som omfattade Södra innerstaden och särskilt fokuserade på stadsdelen Seved. Enligt slutrapporten
tillfördes projektet drygt 6,3 mkr för perioden 2013 – 2015 (Ramboll, 2018; Malmö stad 2019b).
Projektet uppgavs ha fyra syften:
1.
2.
3.
4.

Förbättra barnens levnadsvillkor och framtida möjligheter
Skapa självförsörjning för vuxna i familjerna genom arbete eller sysselsättning
Ge unga vuxna möjlighet till eget boende
Hitta nya arbetssätt som kan inspirera och implementeras i ordinarie verksamhet.

Projektets mål var att sammanlagt 30 hushåll skulle bli självförsörjande under 2014 och 2015 och stanna
kvar i självförsörjning under minst hälften av 2016. Enligt slutrapporten har målen om att bli
självförsörjande uppnåtts medan det inte varit möjligt att utvärdera den långsiktiga effekten i att stanna
kvar i självförsörjande. Enligt slutrapportens samhällsekonomiska kalkyler uppskattas projektet generera
ett samhällsekonomiskt resultat på mellan 15 och 59 mkr räknat på 5 år och på mellan 58 och 214 mkr
räknat på 20 år. Ungefär en femtedel av denna ”vinst” rör den kommunala ekonomin (medan resten
fördelas mellan stat, region och privata aktörer). Därutöver har projektet bidragit till att utveckla och
förändra Malmö stads ordinarie arbetssätt.
Hela familjen är således ett av de mest konkreta exemplen på användandet av de sociala
investeringsfonderna i Malmö. Det är också ett tydligt exempel på ett hur man i praktiken kan arbeta med
ett socialt investeringsperspektiv genom socialt förebyggande insatser.

Bygga om-dialogen
I Bygga om-dialogen är perspektivet delvis ett annat. Arbetet inleddes redan före kommissionens
slutrapport och hade sitt ursprung i en ansökan om projektmedel från delegationen för hållbara städer.
Huvudfrågan för projektet kan beskrivas som:
”Går det att göra en fastighetsrenovering på ett sådant sätt att den över tid sänker de totala
samhällskostnaderna i Lindängen med 600 miljoner? Och vilken typ av finansiella instrument
skulle kunna göra en sådan förflyttning av framtida samhällsvinster till tillgängligt
investeringskapital idag?” (Boverket 2014)
Det handlade enligt Balkfors m.fl. (2014) om att koppla ihop fysiska och sociala investeringar och att
nyttja fysiska investeringar för sociala insatser. I samverkan med bland annat det privata
fastighetsbolaget Trianon genomfördes en upprustning av lägenheter och fastigheter i stadsdelen
Lindängen. Lindängen var före projektet i stort behov av renovering. Men erfarenheterna från andra
miljonprogramområden var att kostnaderna för renoveringen riskerade att driva upp hyrorna så att många
av hyresgästerna skulle kunna få svårt att bo kvar när renoveringen var klar.
I Bygga om-dialogen åtog sig Trianon, som ett sätt att hålla nere byggkostnaden och samtidigt skapa
sociala vinster, att minst 25 procent av de anställda i ombyggnadsprojektet skulle bestå av tidigare
arbetslösa boende i området. Kommunen använde så kallade sociala klausuler för att i avtal med
byggherrar skriva fram förväntningar på sociala mål. Ett exempel är avtalet med Trianon där Trianon
också i sin tur ska ställa krav på att även underentreprenörer ska bidra till att lokala jobb skapas under
renoveringen. I avtalet med Malmö stad beviljas Trianon också en rabatt på tomrättsavgiften från Malmö
stad. En del av energistandardförbättringarna i fastigheterna finansierades också genom stöd från EU.
Enligt Balkfors m.fl. (2015) fick sammanlagt ett tjugotal tidigare arbetslösa från området jobb i projektet
som också innebar en utvecklad samverkan mellan stadens socialförvaltning och Arbetsförmedlingen6.

3.2.3

Sammanfattande slutsatser– Social investeringspolitik

Vad kan vi då dra för slutsatser från arbetet med genomförandet av kommissionens förslag?
Även om de konkreta exemplens resultat i sig anses ha varit framgångsrika för att etablera en social
investeringspolitik så menar flera av våra intervjuade liksom även flera av de skriftliga källorna att
6

I Boverkets slutrapport (2014) efterlyser man dock mer avancerade utvärderingsmetoder för att kunna
bedöma den kontrafaktiska effekten av insatserna.
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kommissionens sätt att lyfta frågan framför allt har bidragit till ett förändrat synsätt när det gäller sociala
utgifter i Malmö stad. Såväl Balkfors m.fl. (2014) som Hultkrantz (2015) pekar på att effekterna av ett
socialt investeringstänkande bidrar till utvecklingen av förbättrade prioriteringar inom det sociala området.
För det första noterar vi att det fanns ett arbete i en liknande anda som den som kommissionen föreslog
redan före kommissionen lämnade sina förslag. Detta arbete bestod i första hand av de sociala
investeringsfonder som inrättades några år innan kommissionens slutrapport. Även enskilda projekt som
ibland beskrivs som ett resultat av kommissionens förslag (såsom till exempel Bygga om-dialogen) hade
initierats redan tidigare. Arbetet med de sociala investeringsfonderna och de projekt som fick finansiering
ur dessa fortsatte dock även efter kommissionens slutrapport.
För det andra noterar vi att staden i utredningar och flera förslag har sökt hantera frågan. I en
lägesbeskrivning av insatser relaterade till förslaget om inrättandet av en social investeringspolitik
redovisar Stadskontoret en rad insatser av olika slag. Bland annat har staden arbetat med att förstärka
kompetensen för att bättre kunna följa upp, mäta och utvärdera de långsiktiga effekterna av
förebyggande sociala insatser. Vi återkommer till detta också i relation till förslaget om ett epidemiologiskt
bevakningssystem.
För det tredje noterar vi också att det hos stadens ekonomiska ledning har funnits en skepsis mot
kommissionens förslag och mot användandet av själva investeringsbegreppet på det sätt kommissionen
föreslår. Ekonomichefen vid tiden för presentationen av kommissionens slutrapport sa bland annat att
“Det finns ingen redovisningsteknik som gör att vi kan frigöra eget kapital på ett lagligt sätt.
Förebyggande insatser är inte en redovisningsfråga utan en styrningsfråga” (Kommunal ekonomi, 2012).
Denna syn kan också sägas bekräftas i uppföljningen av Malmös arbete med social hållbarhet 2015 som
konstaterar att:
”Kommunens sociala investeringsfonder har ökat kännedomen om vad som är sociala investeringar, men
som praktiska redskap har de varit svåra att använda. Många förvaltningar berättar om arbete med
ansökningar som inte slutförts.” (Malmö stad 2015a).
Även inom den nuvarande ledningen uttrycks en viss skepsis mot kommissionens förslag. En
intervjuperson som ingår i stadens ledning upplever att det råder förvirring kring begreppet social
investering. Eftersom det hela tiden sker en tillkomst av personer som behöver få tillgång till insatser
menar intervjupersonen att det som beskrivs som en social investering handlar om ett kontinuerligt arbete
snarare än en engångsinvestering. Därför menar intervjupersonen att man inte bör tala om det i termer
som sociala investeringar utan istället om förebyggande insatser.
Vår slutsats är att kommissionens förslag om en social investeringspolitik som bland annat inkluderande
investeringsfonder med syfte att kunna prioritera det socialt förebyggande arbetet högre - inte var ett nytt
koncept för Malmö stad. Tvärtom hade staden redan före kommissionen prövat liknande tankar i flera
konkreta projekt. Det fanns redan före kommissionen också en tung kritik mot det sociala
investeringsperspektivet, företrätt bland annat av kommunens dåvarande ekonomidirektör. Vidare är vår
slutsats att staden haft betydande svårigheter i att hantera förslaget. Svårigheterna har främst varit
knutna till utvecklingen av de sociala investeringsfonderna, som inte kunnat nyttjas såsom det var tänkt
när de inrättades. Socialt förebyggande insatser förefaller dock ändå ha fått både en absolut och en
relativ resursförstärkning inom vissa områden sedan kommissionens slutrapport, både genom
kommunala och statliga avsättningar exempelvis till skolan.

KUNSKAPSALLIANSER OCH DEMOKRATISERAD STYRNING
Den andra av de två övergripande rekommendationerna från kommissionen, som kommunstyrelsen
ställde sig bakom, var att förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad
styrning.

3.3.1

Förslaget

Det förslag som kommissionen lämnade bestod av flera delar, som framgår nedan:
1. Inkludera regelbundna kvalitativa levnadsundersökningar i processerna i syfte att utveckla
registerbaserade data om människors levnadsvillkor, ta vara på erfarenhetsbaserad
kunskap bland praktiker samt mobilisera till förändring
2. Använd kollegiala granskningar för att göra arbetsorganisationerna mer lärande och för att
långsiktigt utveckla kunskaperna om arbetslivet.
23

3. Använd följeforskning i såväl projekt som ordinarie verksamhet för att utveckla
kunskaperna om problemen, lösningarna, begreppen och sammanhangen.
4. Använd forskningscirklar för kunskapsproduktion och verksamhetsutveckling grundad i
deltagarnas egna problemformuleringar
5. Utveckla ett ledarskap som möjliggör hållbar utveckling
6. Utveckla mer holistiska styrsystem, som konsekvensbeskrivningar, budgetsystem,
bokföring och uppföljning
7. Utveckla nya och kompletterande mått på samhällsutvecklingen som relaterar till en
övergripande hållbarhet.
8. Vidareutveckla en infrastruktur för social innovation och urban integration.
9. Uppdra åt ledamöter från Malmökommissionen att tillsammans med Malmö stad, Region
Skåne och intresserade lärosäten skapa ett gemensamt organ för genomförande och
uppföljning av Malmökommissionens arbete.
I en intervju med Michael Stigendahl, sociolog vid Malmö universitet och den kommissionär som kanske
främst förknippas med förslaget om kunskapsallianser, lyfter han fram tre krav på en kunskapsallians,
som flera också menar speglar essensen i begreppet. För det första menar han att parterna i en
kunskapsallians måste vara jämställda och ha samma makt att påverka arbetet i alliansen. För det andra
att kunskapsalliansen måste likställa erfarenhetsbaserad kunskap med akademisk kunskap, båda måste
värderas lika. Slutligen måste kunskapsalliansen ge möjlighet för en fortlöpande reflektion över vad
kunskap egentligen är. Med dessa förtydliganden framgår också innebörden i relation till demokratiserad
styrning och governance. Det handlar ytterst om att likställa kunskaper och erfarenheter från olika källor
och låta dem få ett ökat inflytande över stadens arbete.

3.3.2

Malmös arbete med förslaget

I analysen av hur Malmö stad har arbetat med kunskapsallianser ska vi först peka på några av de
exempel som lyfts fram i dokumentation, intervjuer och fokusgrupper på hur staden sökt implementera
kunskapsallianser och demokratiserad styrning i Malmö. Därefter analyserar vi huruvida detta verkligen
har lett till nya och utvecklade arbetssätt och styrformer i staden i linje med det som är innebörden i
förslaget. Ser vi till de sju punkterna eller åtgärderna i förslaget (se ovan) så kan vi konstatera att flera av
dem inte har omsatts i praktiken i Malmö stad.
Den första åtgärden om regelbundna kvalitativa levnadsundersökningar i syfte att utveckla
registerbaserade data om människors levnadsvillkor har inte genomförts. Enskilda forskare genomför
kvalitativa studier som skulle kunna vara en del i ett sådant arbete. Vidare har kvantitativa
undersökningar om exempelvis självskattad hälsa och levnadsvillkor snarare genomförts mer sällan än
tidigare och det saknas en strategi och regelbundenhet för den här typen av studier. Region Skåne
gjorde fram till 2012 regelbundna undersökningar, men därefter har sådana inte genomförts 7.
När det gäller förslaget om att utveckla och använda metoder som kollegial granskning så menar de
intervjuade att sådana system fanns i liten skala redan då förslaget kom. Arbetet skulle således inriktas
mot att ”skala upp” metoderna och deras användning. Från exempelvis förvaltningarna inom
utbildningsområdet rapporterar man att sådana försök och insatser har genomförts, bland annat i
samverkan med akademin. Vi har dock inga tydliga indikationer på att man systematiskt har lyckats skala
upp och tillämpa dessa metoder inom andra förvaltningsområden.
Flera nya styrsystem har införts i staden sedan 2014 och ytterligare förändringar väntas komma under
2020. Bland annat infördes tio nya så kallade kommunfullmäktigemål, som alla har en långsiktig karaktär
och som på ett övergripande plan kan sägas ligga i linje med flera av målen och åtgärdsförslagen från
Malmökommissionen. Målen är kopplade till stadens budget och följs upp och återrapporteras bland
annat genom stadens årsredovisningar (se till exempel STK-2018-1094). I vilken utsträckning sådana
nya styrsystem har lett till en mer holistisk styrning av staden är svårt att bedöma. Stadsdirektören menar
exempelvis att staden idag har ett bättre och mer samlat grepp över styrningen än tidigare, vilket också
möjliggör en sådan mer ”holistisk styrning”. För närvarande pågår ett arbete som syftar till att tillämpa
FN:s globala hållbarhetsmål i styrningen av Malmö vilket förstås har potential att ytterligare förstärka den
holistiska styrningen. Samtidigt ser vi att arbetet med att utveckla nya mått på utvecklingen inte har
slutförts i den mening som avses i kommissionens förslag. Exempel på sådana mått skulle kunna vara
mått på de långsiktiga effekterna av socialt förebyggande insatser, såsom diskuterades i föregående
avsnitt om sociala investeringar.
7

En ny undersökning kommer att presenteras under 2020.
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Mötesplats Social Innovation (MSI) beskrivs av flera intervjuade som en infrastruktur för sociala
innovationer ungefär i linje med vad som innefattas i åtgärdsförslaget från kommissionen. Malmö stad
och Malmö universitet är gemensamt värdar för MSI, som annars utgör ett nationellt resursnätverk för
aktörer som arbetar med social innovation. Vi noterar här att MSI var på plats långt innan kommissionen
lämnade sin slutrapport.
Slutligen ser vi inte att staden har förmått att tillsammans med regionen och intresserade universitet
inrätta en funktion för genomförande och uppföljning av kommissionens förslag. Förstärkningen av
Stadskontorets kompetens kan ses som ett första led i en sådan process, men några ytterligare steg till
systematisk och övergripande samverkan med regionen eller akademin har inte kunnat identifieras utifrån
vårt utvärderingsarbete.
I intervjuer och fokusgrupper framhålls en rad olika processer i relation till begreppet kunskapsallianser
som är kopplade till en mer jämlik hälsa eller utvecklad social hållbarhet i staden. När vi analyserar dessa
ser vi att de främst handlar om former och verktyg för samverkan mellan å ena sidan Malmö stad och å
andra sidan civilsamhället och näringslivet.
De två tydligaste samverkansformerna kopplade till kunskapsalliansbegreppet är en överenskommelse
mellan staden och representanter för den idéburna sektorn i den så kallade Malmöandan och en
samverkan som fokuserar främst på näringslivet och har konkretiserats i något som kallas Meet Malmö.
Om vi först ser till Malmöandan, så beslutade kommunfullmäktige 2017 om att ingå en överenskommelse
för samverkan med civilsamhället. Under 2018 konkretiserades överenskommelsen i en samverkansplan
(Malmö stad 2017c, Malmö stad 2018a). Arbetet med att utveckla överenskommelsen inleddes dock
redan under hösten 2014. Ett stort antal föreningar och organisationer i den idéburna sektorn inbjöds och
deltog i arbetet med att utveckla överenskommelsen.
Överenskommelsen identifierar fem prioriterade samhällsutmaningar som man önskar ska stå i fokus för
samverkan mellan staden och civilsamhället. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.

Ungas hälsa och livsstil
Jämlik fritid och kultur
Stadsliv, allmänna platser och lokaler
Delaktighet, trygghet och demokrati
Nya vägar till arbete och aktivitet

Tanken är att staden och civilsamhällets organisationer ska arbeta tillsammans i ”medskapande
processer” i syfte att ”öka demokratin, delaktigheten och jämlikheten” i staden. För vart och ett av de fem
områdena ovan har ”värdar” från civilsamhället och staden utsetts. Värdarna ska planera och genomföra
dialoger mellan stadens och civilsamhällets aktörer inom respektive område samt bidra till att starta olika
typer av utvecklingsprojekt.
Det andra exemplet på kunskapsallianser, Meet Malmö, tar fasta på kommissionens förslag om att
Malmö stad borde utveckla dialogen med näringslivet inom det sociala området. Meet Malmö kan kanske
bäst beskrivas som ett dialogbaserat arbetssätt för samverkan mellan näringsliv, entreprenörer och
staden. Arbetssättet är i huvudsak baserat på två verktyg, ett som syftar till att utveckla idéer med
anknytning till social hållbarhet där staden och företagen hjälps åt att finna finansiering och andra
lösningar, ett annat som består i en organiserad dialog mellan staden och näringslivet kring utmaningar,
frågor och idéer. Dialogen har en tvåårscykel och startar i ett större möte som hålls vartannat år.
Utöver dessa två finns en rad andra mer eller mindre strukturerade former för samverkan. Bland dem
som vi oftast hört nämnas i våra intervjuer och fokusgrupper är Forward Malmö och Communities that
care. Det finns också en koppling mellan satsningarna på stadsutvecklingprojketen Amiralstaden och
Bygga om dialogen och demokratiserad styrning, exempelvis genom olika dialogprocesser med invånare
och civilsamhälle.
Forward Malmö beskriver sig som en ”kunskapsallians och samverkansplattform för ett hållbart Malmö”.
Arbetet är inriktat både på kunskapsutveckling och praktik för stärkt social hållbarhet. Det som, enligt
flera intervjuade, skiljer Forward Malmö från många andra satsningar är att Malmö stad inte har en
agendasättande roll. Istället är det individer och organisationer som tillsammans definierar problem och
söker identifiera lösningar. Detta kan ses som ett uttryck för den jämlika maktfördelning som Stigendahl
menar skiljer en kunskapsallians från samverkan i mer allmän betydlse. Malmö stad har deltagit i arbetet
och även bidragit med finansiering. Bland civilsamhällesorganisationerna som deltar i arbetet märks
studieförbundet Sensus och Röda korset.

25

Communities that care (CTC) är snarast att betrakta som en social preventionsmetod som inriktar sig på
förebyggande insatser mot alkohol, rökning och droger hos unga. Metoden bygger dock på en
samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället och tidiga insatser för de unga.
Kunskapsallianskopplingen handlar, enligt våra intervjupersoner, om att koppla samman vetenskaplig
evidens för metoden med en samverkan mellan lokala aktörer. CTC utges för att vara just en sådan
evidensbaserad metod, utvecklad vid University of Washington, även om statliga SBU menar att den
vetenskapliga evidensen är svag för delar av preventionsarbetet (sbu.se).
I intervjuer med företrädare för såväl civilsamhällesorganisationer som akademin ges en något blandad
bild av hur Malmö stads arbete med förslagen om kunskapsallianser har fungerat. Några menar att
överenskommelserna inom Malmöandan har bidragit till att skapa en tydlig struktur och förväntansbild för
samverkan som tidigare saknats. Någon annan menar att arbetet inom Forward Malmö har tillfört en ny
dimension genom att staden inte per automatik ges ett tolkningsföreträde i den
samverkanskonstellationen utan att akademiker och representanter för civilsamhället i hög grad själva
ges möjlighet att tolka problem och sätta agendan. Här ska också noteras att det utöver de exempel vi
ger ovan finns flera exempel på mer avgränsade kunskapsallianser, exempelvis i enskilda stadsdelar
(områden) eller inom enskilda förvaltningar. En del av dem kommer vi återkomma till i den tematiska
analysen lägre fram i kapitlet.
Andra skissar en mer kritisk bild, som också är den som dominerat i våra intervjuer och fokusgrupper. En
kritik är att det finns en otydlighet hur dialogprocesser med organisationer och medborgare tas till vara
inom Malmö stad. En möjlig konsekvens är att det kan påverka viljan att delta i framtida processer. En
återkommande punkt i den kritik som riktas mot staden handlar om stadens politiska och
förvaltningsmässiga organisation. När Malmökommissionen lämnade sin slutrapport arbetade staden i en
stadsdelsorganisation där Malmö var indelat i stadsdelar med tillhörande stadsdelsnämnd och förvaltning. Men redan senare samma år som kommissionen lämnade sin slutrapport genomfördes en
omorganisation som innebar att stadsdelarna ersattes av stadsområden. Bara fyra år senare (2017)
gjordes den politiska organisationen om igen och nu försvann den geografiska indelningen helt och
hållet. Malmö styrs sedan dess av facknämnder och förvaltningar, utöver kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och stadskontoret som dess förvaltning.
Även avslutandet av Områdesprogrammet för social hållbarhet, som fokuserade på insatser i ett antal
utsatta områden ses som ett problem i sammanhanget. Områdesprogrammet drevs mellan 2010 och
2015 och syftade till att skapa sektorsövergripande samverkansprocesser. Områdesprogrammet rymde
även öronmärkta resurser för insatser i dessa stadsdelar.
Enligt kritiken har detta försvårat för exempelvis civilsamhällets organisationer när det gäller samverkan
med staden. Företrädare för civilsamhällesorganisationer som vi mött i fokusgrupperna menar att
stadsdelsförvaltningarna och Områdesprogrammet underlättade samverkan. En av dem uttrycker
att: ”Förr var det lättare. Vi behövde bara söka samverkan med en områdesdirektör. Idag måste vi söka
samverkan med 4 - 5 förvaltningsdirektörer (som inte har bara vårt område att jobba med)”. Även
företrädare för stadens förvaltning delar bilden. En fokusgruppsdeltagare uttryckte exempelvis att ”[l]okala
frågor hamnar i ett mellanrum. Det är inte tydligt vem som ska kliva in efter det att Områdesprogrammet
försvann.”
Företrädare för Malmö stads ledning menar dock att förutsättningarna för att arbeta med sociala frågor,
som ofta går på tvärs över sektorsgränserna, har stärkts i hela kommunen. Med stadens nya
ledningsgrupp skapas ett forum för ledningen att lyfta övergripande frågor som social hållbarhet som skär
på tvärs över förvaltningarna. På så sätt menar man att det går snabbt att etablera en samsyn över flera
delar av staden.
Det finns dock en mer grundläggande kritik mot delar av de insatser som gjorts i Malmö sedan
kommissionens slutrapport lämnades. Det handlar om att staden i delar av arbetet med att adressera
social hållbarhet inte alltid arbetar enligt grunderna i kommissionens slutrapport. Ett exempel är
insatserna inom CTC-arbetet som en av de intervjuade kommissonärerna menar inte är i linje med de
grundläggande intentionerna i slutrapporten från Malmökommissionen:
”Vi menade att man skulle jobba med strukturer – med de sociala bestämningsfaktorerna. Men det man
gör i CTC är ju att jobba med symptomen. I programmet fokuserar man till exempel på att ungdomar inte
beter sig enligt normer. Målet är att inkludera unga i samhället utan att bekämpa de orsakerna. Det är en
helt motsatt syn till den vi arbetade med i Malmökommissionen.”
En annan del i kritiken pekar på att man inte tagit fasta på de delar av förslaget som syftar till att bygga
upp infrastrukturen för kunskapsallianserna. I förslaget finns flera punkter som handlade om att
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införa ”regelbundna levnadsundersökningar”, ”utveckla metoder”, skapa ”utvecklingsprogram”, ”mer
holistiska styrsystem”, ”skapa en infrastruktur för social innovation” samt ”inrätta en/…/funktion för
genomförande och uppföljning av kommissionens förslag”. Dessa delar i förslagen pekar alla mot
behovet av att skapa mer bestående strukturer för samverkan i kunskapsallianserna.
Här finns en kritik som handlar om att det hänt för lite och att inte kommissionärerna eller andra i
akademin eller den ideella sektorns har bjudits in i detta arbete i tillräckligt stor utsträckning. Invävt i
denna kritik finns även en kritik eller oro att Malmö stad (och även andra aktörer) börjar använda nya
begrepp och satsningar att hänga upp arbetet på. Därmed ser några intervjupersoner en risk att Malmö
stad oavsiktligt förskjuter inriktningen på arbetet Detta gäller inte minst kopplat till att det fortsatta arbetet
med jämlik hälsa och social hållbarhet ska tas vidare inom ramen för Agenda 2030. Risken är här att
viktiga kunskaper och påbörjade satsningar stannar av eller behöver börja om på nytt.

3.3.3

Sammanfattande slutsatser - kunskapsallianser och demokratiserad styrning

Malmö stad hade redan innan Malmökommissionen höga ambitioner vad gäller demokratiserade
styrformer. Det som kommissionen tillförde genom sina förslag var en utveckling av synen på hur
kunskap skapas, det vill säga i samverkan mellan profession, praktik, frivilliga och akademin och flera
förslag på hur arbetet med kunskapsutveckling och demokratisering skulle kunna systematiseras och ges
en större tyngd i stadens arbete och styrning.
Förslagen från kommissionen har bidragit till att Malmö även efter kommissionen har haft höga
ambitioner på dessa områden. De tydligaste avtrycken av förslagen finner vi när det gäller utvecklingen
av samverkan med frivilligsektorns organisationer och med näringslivet, även om det här också finns en
kritik mot att avskaffandet av stadsdelsförvaltningarna inneburit ett större avstånd till beslutsfattarna.
När det gäller förslagen kring systematisering av arbetet, i form av levnadsundersökningar eller nya mått
på utvecklingen, är det vår bedömning att dessa inte har realiserats i någon större utsträckning. Inte
heller har en systematisk och övergripande samverkan med akademin eller frivilligsektorn etablerats för
att tillsammans utveckla och tillvarata denna kunskap.

SAMMANFATTNING OCH ANALYS AV KOMMISSIONENS TVÅ
ÖVERGRIPANDE REKOMMENDATIONER
De två övergripande rekommendationerna har en särställning bland kommissionens förslag, i att det var
dessa två förslag som kommunstyrelsen beslutade att ”ställa sig bakom”. Förslagens karaktär är
övergripande i den mening att de pekar på behovet av att förändra synsätt och processer i stadens
styrning i grunden, men de innehåller delvis också förslag på hur detta ska gå till. Båda förslagen är
också övergripande i den mening att de går in i de aspekter av jämlik hälsa och samhällsystemens
organisering som kommissionens rapport i övrigt behandlar.
Det är vårt samlade intryck från utvärderingen att staden har haft höga ambitioner både vad gäller frågan
om att prioritera sociala förebyggande insatser högre och att förändra styrsystem och processer i en mer
demokratisk riktning. I analysen har vi visat att dessa ambitioner i mångt och mycket varit på plats redan
innan kommissionen, till exempel i form av de sociala investeringsfonderna eller det som kallas
Mötesplats Social Innovation. Inrättandet av kommissionen kan här i hög grad beskrivas som ett resultat
av dessa ambitioner, snarare än det omvända.
Kärnan i kommissionens förslag för att öka jämlikheten i hälsa på dessa områden kan enligt vår analys
ses som följande:
•

Betona vikten av att öka insatserna på det förebyggande sociala området

•

Skapa modeller och system för att i högre grad styra resurserna mot detta område

•

Betona vikten av att demokratisera styrningen genom att stärka samverkan mellan profession,
praktik, brukare, politik och akademi

•

Etablera system och infrastrukturer för kunskapsutveckling och styrning.

I vår analys av hur kommissionens förslag har hanterats kan man sammanfattningsvis se att staden har
lyckats relativt sett bättre i att betona vikten av förebyggande insatser, samverkan och demokratiserad
styrning. När det gäller de delar i förslagen som tydligt syftar till att etablera modeller och utveckla
systematiken så har det varit betydligt svårare för staden att genomföra dem. Kommissionens arbete
med att lyfta de långsiktiga sociala frågorna högre upp på agendan riskerar därmed att på sikt gå
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förlorad. Utan systematiken blir allt för stora delar av förändringsarbetet bundet till de personer som var
med i själva processen, snarare än förankrade i system och strukturer.
Varför staden inte förmått genomföra de förslag som syftar till att etablera modeller och strukturer för
exempelvis samordning och kostnadsberäkning, är att det handlar om att förslagen ofta varit detaljerade
utan att för den skull vara nära förankrade i stadens praktiska arbete. Tydligast menar vi att detta avser
förslaget om att etablera en social investeringspolitik, som bygger på idén om att se sociala utgifter som
långsiktiga investeringar i jämlika samhällsstrukturer - ett perspektivskifte som har varit svårt att förankra i
stadens ledning.
När det gäller förslagen om kunskapsallianser och demokratiserad styrning menar vi att dessa i grunden
är lättare att genomföra. Även här är det dock förankringen som är utmaningen, som vi ser det. Flera av
förslagen är mycket nära kopplade till just Malmökommissionen, till exempel i förslagen om att följa upp
kommissionens genomförande och resultat. Även om kommissionens rapport fortfarande äger stor
giltighet så råder det också en ständig rörelse i stadens politik och förvaltning. Flera av deltagarna i
fokusgrupperna har idag en relativt grumlig bild av Malmökommissionens förslag och hur man arbetar
med dem idag. Det betyder inte att de inte är insatta i eller prioriterar frågorna som sådana. Idag är det
FN:s globala hållbarhetsmål och den lokala tolkningen av dem som står i fokus för stadens
hållbarhetsarbete och man försöker skapa en struktur för att följa upp och styra politiken i riktning mot
dem. Samtidigt som en sådan utveckling är rimlig pekar det också på en risk i att den ständiga
förändringen motverkar uppbyggnaden av ett systematiskt arbetssätt.

HANTERINGEN AV FÖRSLAGEN FÖR OLIKA SAKOMRÅDEN
Förutom de två övergripande rekommendationerna lämnade kommissionen också ett antal förslag till
sakområden för att påverka de sociala bestämningsfaktorerna och på så sätt minska ojämlikhet i hälsa
på sikt.
För varje område inleder vi med en kort summering av hanteringen av förslagen inom området i sin
helhet. Då förslagen är många och arbetet med att analysera förslagens omhändertagande är både svårt
och tidskrävande har vi valt att göra fördjupningar inom ett urval områden. För de områden vi fördjupar
oss i beskriver och analyserar vi hanteringen av förslagen lite närmare. Underlaget för fördjupningen
består dels i dokumentationen men bygger också på diskussionerna i fokusgrupper med personer som
på olika sätt har deltagit i arbetet med att ta hand om de aktuella förslagen. De förslag som formulerades
som utredningsuppdrag anges i en tabell för varje område, där också utredningsuppdragens nummer
anges.
Urvalet områden för denna fördjupning syftar till att spegla förslag av olika karaktär, där förutsättningarna
för stadens hantering av dem kan antas ha varierat, till exempel med avseende på vilken rådighet staden
kan anses ha haft över de frågor som förslagen avser eller med avseende på graden av komplexitet i
frågorna. Det slutliga urvalet av områden för denna fördjupning har dock påverkats av möjligheten att
identifiera personer med kunskap om detaljerna i stadens hantering av frågorna.
Två bärande frågor i fördjupningen har varit att belysa vilken påverkan på stadens arbete som
kommissionens förslag har haft och vilka mervärden vi kan säga att förslagen och deras hantering har
inneburit för de förhållanden som förslagen syftade till att påverka. Bägge frågorna har således en
kontrafaktisk ansats, utifrån två olika perspektiv – Hur har kommissionens förslag förändrat arbetet i
Malmö stad och kan vi säga att kommissionens förslag utifrån stadens arbete har lett till någon förändring
i den siutation vi ville påverka?

3.5.1

Barn och ungas vardagsvillkor

Med motivet att en bra start i livet är avgörande för villkoren och möjligheterna senare i livet ställer
kommissionen upp tre mål som rör barn och ungas vardagsvillkor:
•

Stärk alla barns och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet

•

Halvera barnfattigdomen till 2020 för att på sikt eliminera den helt

•

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

För att nå målen lämnar kommissionen totalt nio åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen är av två typer. För det
första finns förslag som handlar om att ta fram planer eller säkerställa att barnperspektivet genomsyrar
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olika kommunala beslut, såsom förslaget att ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att
minska barnfattigdomen. För det andra finns ett antal förslag av mer konkret karaktär, såsom att ge alla
barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden.
Sex av nio förslag har hanterats i olika utredningsuppdrag, övriga har bedömts vara pågående arbeten
eller utvecklingsområden.

Malmökommissionens åtgärdsförslag

Utredningsuppdrag

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

1. Gör en översyn av kommunfullmäktiges beslut om
Barnkonventionen och ge förslag på utvecklat arbete
för att stärka barnrättsperspektivet i alla
verksamheter.

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

32. Inför ett nytt kommunfullmäktigemål att minska
den ekonomiska utsattheten bland barn.

Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik
inom staden.

35. Utred förbättrade möjligheter för barn och unga i
Malmö att röra sig i hela staden.

Inrätta ett kommunalt familjestöd.

33. Ta fram en skrivelse till regeringen och bjud in till
diskussion om riksnormen för nationella
försörjningsstödet.

Höj det kommunala försörjningsstödet till
barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd.

33. Ta fram en skrivelse till regeringen och bjud in till
diskussion om riksnormen för nationella
försörjningsstödet.

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

48. Utred möjligheten att öka tillgången på bostäder
som alla barnfamiljer har råd med och som uppfyller
kvalitets- och miljökrav.

I vår analys bedöms några av förslagen i allt väsentligt har genomförts eller vara på väg att genomföras.
Detta gäller exempelvis förslaget att Utveckla arbetet med att säkerställa att barnrättsperspektivet
genomsyrar alla politiska beslut (vilket i och för sig skulle kunna förklaras av att FN:s barnkonvention blir
svensk lag i januari 2020). Ytterligare förslag är på väg att genomföras och det finns genomförda insatser
som tillgodoser de huvudsakliga intentionerna i förslaget. Det gäller exempelvis förslaget om att Ta fram
ett handlingsprogram för att öka tillgången på bostäder av god kvalitet som barnfamiljer har råd med.
De två förslagen som berör bostad och fysisk miljö har hanterats med koppling till arbetet inom boende
och stadsplanering. Bland annat har ett barnperspektiv integrerats i modellen för sociala
konsekvensbedömningar som Malmö stad har utvecklat efter förslag från kommissionen. Det har således
gjorts vissa insatser på området, även om utmaningar såsom hemlöshet kvarstår.
För att säkerställa barnrättsperspektivet tillsattes en utredning. Därefter har en handlingsplan tagits fram
och personella resurser rekryterats för att stödja implementeringen av planen. Att det finns en plan med
resurser för att säkerställa att den också genomförs menar vi gör att förslaget får bedömas som på väg
att uppfyllas. Ett snarlikt förslag som tagit en delvis annan väg är att inrätta en handlingsplan för minskad
barnfattigdom. Även detta ledde till ett utredningsuppdrag, som formulerades som att införa ett
kommunfullmäktigemål och bedömdes även i delar utgöra pågående arbete. Utredningen genomfördes
och en handlingsplan togs fram. Något beslut om att anta planen har dock inte fattats. Inte heller har ett
särskilt kommunfullmäktigemål tagits fram, även om det finns mål som berör området. Medan
barnfattigdomen har minskat i Malmö sedan kommissionen lämnade sin slutrapport är denna minskning
inte i närheten av den halvering till 2020 som var målet. Hur stor skillnad handlingsplanen och ett
kommunfullmäktigemål hade gjort är svårt att säga, dock kan det konstateras att föreslagna insatser,
varken från kommissionens förslag eller i Malmö stads uppdrag, genomförts fullt ut.
Ett av förslagen var att inrätta ett kommunalt familjestöd, vilket vi lyfte i avsnittet ovan som ett exempel på
en betydande förändring av innebörden i det utredningsuppdrag som gavs. Detta blev ett
utredningsuppdrag om att ta fram en skrivelse till regeringen och bjuda in till diskussion om riksnormen
för nationella försörjningsstödet. Skrivelsen till regeringen togs fram, vilket innebär att det som Malmö
stad har beslutat ska genomföras också är gjort. Samtidigt kan vi konstatera att detta beslut skiljer sig
från det förslag som Malmökommissionen lämnade i sin slutrapport och inte kan förväntas uppnå de
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resultat som åsyftades. Därmed är kommissionens förslag inte genomfört, trots att själva
utredningsuppdraget är genomfört.
Ett annat förslag som inte har genomförts är att ge alla barn tillgång till gratis kollektivtrafik. Här fick
Stadskontoret i uppdrag att kostnadsberäkna förslaget. Kommunstyrelsen lämnade sedan över
beräkningarna till budgetberedningen utan att kommunstyrelsen själva tog ställning till förslaget. Några
resurser avsattes dock aldrig i budgeten och förslaget har inte genomförts.

Påverkan på Malmös arbetssätt
Utöver stadens hantering av kommissionens konkreta förslag så har förslagen även satt flera andra
avtryck i Malmös arbete med barn och unga. Vid våra två fokusgrupper på temat har flera sådana
exempel lyfts.
Vid fokusgruppen – om barnfattigdom - betonades att man inom kultur- och fritidsområdet drivit ett stort
förändringsarbete, med Malmökommissionen som en utgångspunkt, och genomfört en rad ändringar och
nya insatser som riktar sig specifikt mot denna fråga. Främst handlar det om att medvetet utveckla
aktiviteter som är gratis och tillgängliga för alla malmöbor. Ett exempel är aktiviteterna inom
satsningen ”Bästa sommaren”. Bästa sommaren går ut på att tillsammans med en mängd olika aktörer
erbjuda gratis aktiviteter i första hand för barn och i andra hand för deras familjer. En av deltagarna i
fokusgruppen lyfter även fram att det är betydligt mer fokus på barn idag jämfört med tidigare. Personen
har dock svårt att avgöra om det är Malmökommissionen eller något annat som har bidragit till denna
förändring.
En annan reflektion i fokusgruppen var att mycket som har genomförts för att förbättra och öka
jämlikheten när det gäller barns vardagsvillkor har rört sig om kompensatoriska åtgärder snarare än att
förändra de bakomliggande faktorerna, vilket delvis hänger samman med kommunens förutsättningar att
påverka det senare. Samtidigt innebär det i någon mening att man inte har lyckats arbeta helt i enlighet
med kommissionens grundtankar kring de sociala bestämningsfaktorerna, nämligen att adressera den
ojämlikhet som orsakar de skilda förutsättningarna.

Slutsatser för Barn och ungas levnadsvillkor: Kommissionens mervärden för arbetet
Vilka är då mervärdena från arbetet med Malmökommissionen? Det finns betydande skillnader i vilken
grad som kommissionens åtgärdsförslag har fångats upp och genomförts i stadens arbete mellan olika
delar inom detta tema. När det gäller de mer konkreta stöden till barn i utsatta situationer förefaller det
som att staden har lyckats relativt väl i att fånga upp dessa.
Framför allt har man lyckats öka stödet till barn och familjer i ekonomisk utsatthet exempelvis genom att
erbjuda aktiviteter med fokus på barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll men också ta fram en
handlingsplan för att stärka barnrättsperspektivet i kommunens arbete. Det finns också insatser för att
öka tillgången på bostäder för barnfamiljer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Samtidigt bör
det noteras att den strukturella hemlösheten har ökat sedan 2013, även om vi kan se en nedgång för
2019.
Kommissionens strävan att lyfta barnperspektivet hade också stor betydelse inom flera förvaltningar,
exempelvis förskoleförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Fortfarande ser vi dock svårigheter
när det gäller hanteringen av vissa av förslagen. Vår bedömning är att dessa svårigheter är politiska
snarare än ekonomiska. Två konkreta förslag som inte har genomförts, trots att kostnaderna för att
genomföra dem torde vara begränsade i jämförelse med många andra förslag, är att ta fram och arbeta
med en handlingsplan mot barnfattigdom och att erbjuda gratis kollektivtrafik för barn. I båda fallen har
utredningar och underlag tagits fram av tjänstepersoner men politiska beslut saknas hittills.

3.5.2

Bostadsmiljö och stadsplanering

Med motivet att stadens utformning och boendemiljöer påverkar hälsa och välbefinnande via en rad olika
mekanismer ställer kommissionen upp tre mål:
•

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

•

Stadsplanering ska bidra till att minska boendesegregationen
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•

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

För att uppnå målen lämnar kommissionen totalt åtta åtgärdsförslag. Förslagen är av olika karaktär.
Något förslag är konkret och handlingsorienterat – att införa ett krav på sociala konsekvensbedömningar
för alla beslut om fysiska investeringar. Övriga förslag är av mer visionär karaktär och varierar från relativt
övergripande och ambitiösa – som att minska bostadsbristen – till mer avgränsade men fortsatt visionära,
som att etablera en ny kommunal utförarorganisation för uppdragsbaserat bostadsbyggande.
Merparten (fem) av förslagen inom detta område kom att betecknas som pågående arbete. Det vill säga,
det bedömdes att Malmö stad redan arbetade med frågan i den riktning som kommissionen föreslog. Tre
av förslagen ledde vidare till utredningsuppdrag.
Malmökommissionens åtgärdsförslag

Utredningsuppdrag

Etablera en ny kommunal utförarorganisation för
uppdragsbaserat bostadsbyggande.

49. Utred möjligheten för ett uppdragsbaserat
bostadsbyggande

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

51. Utred hur sociala konsekvensbedömningar kan
implementeras inför fysiska investeringar

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

55. Gör en social konsekvensbedömning av projektet
Amiralsstaden och fortsätt satsningen på Bygga omdialogen i miljonprogramsområden

En av utredningarna var att undersöka möjligheten för uppdragsbaserat byggande (uppdrag 49). Efter
avslutad utredning avvisades möjligheterna till en sådan modell då det inte bedömts förenligt med lagen
om offentlig upphandling. Istället reviderades styrning och mål för Malmös Kommunala Bostadsbolag
(MKB) i syfte att öka bolagets möjligheter att agera med ett socialt hållbarhetsfokus.
Fyra andra förslag, inklusive de två utredningsuppdragen, har lett till utveckling i riktning mot
kommissionens förslag. Dessa är förslaget om att utreda hur sociala konsekvensbedömningar kan
implementeras för fysiska investeringar (utredningsuppdrag 51), att skapa fler lättillgängliga mötesplatser
speciellt i områden med stor trångboddhet (uppdrag 53) samt att utveckla och intensifiera det
framgångsrika arbetet med att blanda upplåtelseformer, bostadstyper, arbetsplatser och
servicefunktioner (uppdrag 54). Det har även, efter viss tidsförsening, skett en utveckling inom ramen för
Amiralstaden och Bygga om-dialogen kopplat till förslaget att satsa på två storslagna
stadsförädlingsprojekt (utredningsuppdrag 55).
Malmö stad har arbetat för att utveckla ett verktyg för sociala konsekvensbedömningar för fysiska
investeringar, utifrån vad dokumentation, fokusgrupper och dialog med representanter i Malmö stad visat.
Detta förslag gjordes till ett utredningsuppdrag. Malmö stad har nu en modell för att göra sociala
konsekvensbedömningar, vilken används i åtminstone delar av Malmö stads verksamheter.
Angående att skapa lättillgängliga mötesplatser rapporterade Gatukontoret i återrapporteringen 2016
(Malmö stad 2016a) att de utvecklat en mängd nya mötesplatser och samtidigt gjort gamla mötesplatser
mer tillgängliga. Som exempel nämns temalekplatser, parker, utomhusgym, läxläsning och en rad olika
evenemang, såsom Sommar på Ribban och diverse skateboardtävlingar. Detta har genomförts både i
trångbodda och andra områden. Som nämndes under rubriken barn och utbildning så har merparten av
dessa evenemang och aktiviteter varit gratis.

Påverkan på Malmös arbetssätt
Vi ser i flera fall att kommissionens förslag omsatts i olika styrande dokument kopplat till boende och
stadsplanering. I flera fall har skrivningar om att ta hänsyn till Malmökommissionens förslag införts i
kommunens översiktsplan och i den nuvarande handlingsplanen för bostadsförsörjningen
(Stadsbyggnadskontoret, 2018).
En utredning om införandet av sociala konsekvensbeskrivningar vid investeringar startades. Utredningen
presenterade ett förslag till sådana konsekvensbeskrivningar. Varga (2015) noterar att Malmö redan
innan kommissionens slutrapport hade påbörjat ett arbete med att utveckla sociala
konsekvensbeskrivningar. Efter slutrapporten prövade staden i samråd med flera olika aktörer ett tiotal
modeller för sociala konsekvensbeskrivningar, innan man slutligen landade i ett verktyg utvecklat i
samverkan mellan Stadskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret och Miljöförvaltningen.
Verktyget består av en bedömningsmatris som fylls i av både tjänstemän och intressenter i övrigt.
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Verktyget introducerades i staden under 2017 (Andersson 2015; Johansson 2018). Vi uppfattar att
verktyget fortfarande används vid investeringsbeslut i flera förvaltningar.
Amiralstaden är kanske det bästa exemplet på hur kommissionens förslag inom området Boende och
stadsplanering har fångats upp. Amiralstaden är namnet på en rad olika utvecklingsprocesser och projekt
knutna till att persontrafiken på kontinentalbanan återupptogs och Station Rosengård öppnade. I projektet
kombineras investeringar i en fysisk infrastruktur, bostäder och arbetsplatser med ett tydligt perspektiv av
social hållbarhet.
Förslaget var att använda fysiska investeringar som motor för lokal sysselsättning och urban utveckling.
Detta omvandlades först till ett betydligt snävare utredningsuppdrag om att göra sociala
konsekvensbedömningar för Amiralstaden och Bygga om-dialogen. Utifrån fokusgrupper och
dokumentation är det samtidigt tydligt att man inom ramen för arbetet har tagit sig an uppdraget i bredare
bemärkelse och att detta stämmer bättre överens med intentionerna i förslaget och de övergripande
rekommendationerna än det utredningsuppdrag som formulerades.
Invånarna och investerarna har inbjudits till dialogprocesser om hur Amiralstaden ska utvecklas.
Finansieringen för projektet kommer delvis från den europeiska regionala utvecklingsfonden. I den
fokusgrupp kring boendesegregation som vi genomförde under våren 2019 och där representanter för
staden, privata aktörer och frivilligsektor deltog lyftes också Amiralstaden som ett av de viktigaste
exemplen på vad Malmökommissionen har betytt i praktiken. Det man särskilt pekade på som en viktig
framgångsfaktor var att man ”tvingade” aktörer med olika ingångar att samverka utifrån mål och direktiv
som man menade var tydliga.
Samtidigt som det alltså finns flera exempel på att Malmökommissionen har fått genomslag på området
har även en rad utmaningar och exempel på bristande genomslag lyfts fram i fokusgruppen om boende
och stadsplanering. Exempelvis lyfts att kommissionens förslag om att utveckla en kommunal
utförarorganisation för uppdragsbaserat byggande fram som ogenomtänkt utifrån frågans komplexitet.
Bland de intervjuade i fokusgruppen finns en tydlig kritik mot stadens arbete med kommissionens förslag,
som främst handlar om övergången från kommissionens rekommendationer till utredningsuppdrag.
Kritiken går ut på att staden i sin hantering har förvanskat kommissionens förslag och gjort
dem ”urvattnade”. Att arbetet inte har nått ända fram i alla delar stärks också av stadsrevisionens kritik
mot Malmö stads arbete för att motverka hemlösheten. I ett yttrande instämde Stadsbyggnadskontoret i
kritiken och lyfte fram att detta åtgärdas med fortsatt byggande i kombination med särskilda projekt,
såsom Mallbo8, som riktar sig specifikt mot ekonomiskt utsatta hushåll. Stadskontoret betonade samtidigt
att det kommer krävas mer för att få bukt med hemlösheten. En möjlighet som lyfts fram var bland annat
att återuppväcka Malmökommissionens förslag om en kommunal funktion för uppdragsbaserat byggande
(Stadsbyggnadsnämnden, Yttrande, 2019-08-21). Under 2019 går det samtidigt att se en minskning av
hemlöshet bland både barn, barnfamiljer och vuxna. Detta menar Malmö stad förklaras av en förbättrad
samverkan med fastighetsägare, en nystartad bostadsrådgivning samt en ökning av antalet anställda
socialsekreterare som arbetar med frågorna (Malmö stad, 2019c).
Trots ett flertal utmaningar och motgångar i arbetet menar deltagarna i fokusgruppen att kommissionen
var början på en förändringsresa för staden, där kommissionen har ”bidragit till att skapa
gränsöverskridande tankesätt” och ökat medvetenheten om betydelsen av social hållbarhet i
stadsbyggnadsprocessen.

Slutsatser: Kommissionens mervärden för arbetet
Bilden av i vilken utsträckning som kommissionens rekommendationer och kunskapsunderalg har
påverkat Malmö stads arbete är blandad. Vissa av de mer konkreta förslagen har varit relativt lätta för
staden att hantera och i relativt stor utsträckning också att genomföra. Vissa av förslagen framstår
däremot som dåligt genomarbetade, exempelvis förslaget om ett uppdragsbaserat byggande.
I satsningar som Amiralstaden förefaller Malmö stad ha lyckats väl i att involvera de närmast berörda och
får till ett välförankrat förändringsarbete tillsammans med entreprenörerna. Utifrån våra intervjuer
förefaller de tekniska förvaltningarna långsamt ha blivit bättre på att förstå och utmana sociala frågor i sitt
dagliga arbete.

8

Mallbo är ett utvecklingprojket med syfte testa metoder för att minska hyreskostnaderna vid
nyproduktion och öka möljigheterna till eget boende för barnfamiljer med ekonomiskt bistånd. Mallbo är
ett samarbete mellan Malmö stad och bostadsmarknadens aktörer. (malmo.se)
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Malmö stad har också gjort försök när det gäller produktionen av hyresrätter och billigare bostäder
genom samverkan. Samtidigt ökade utsattheten för de mest utsatta ända fram till 2019. Den snabba
ökningen av strukturell hemlöshet i Malmö som skedde fram till 2019 är ett tecken på en utveckling som
gick i totalt motsatt riktning mot vad Malmökommissionens rekommendationer avsåg. Enligt Malmö stads
egen analys (Stadsbyggnadskontoret, 2018) hängde denna utveckling framförallt ihop med fortsatt
bostadsbrist i Malmö. Bostadsbristen påverkade, och påverkar, personer i en ekonomiskt utsatt situation
mer än andra grupper, vilket har lett till att den strukturella hemlösheten ökat fram till 2018. En ytterligare
förklaring som den mediala debatten pekar på, är att det parallellt funnits ändrade tillämpningar från
stadens socialtjänst. Även Stockholm visar på en ökande hemlöshet, men då snarast på marginalen
(Stockholm stad, 2019). En utveckling av nya insatser under senaste året menar dock staden själv börjar
ge resultat i from av minskande hemlöshet, vilket stadens hemlöshetskartläggning visat på.
Det är vår bedömning att några av förslagen har varit ekonomiskt, juridiskt och politiskt svåra för staden
att hantera. Det handlar framför allt om att öka byggandet av billiga bostäder. Samtidigt ser vi att Malmö
ändå har lyckats relativt väl när det gäller produktionen av hyresrätter.
Andra förslag har varit enklare för staden att hantera. Vår bedömning är att de stora projekten i form av
Bygga om dialogen i Lindängen och Amiralstaden har kommit igång och drivits i linje med
kommissionens förslag.

3.5.3

Utbildning

Utbildning är det enskilda område som rymmer flest åtgärdsförslag från kommissionen. Förslagen
kopplas till sju mål:
•

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

•

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

•

Alla barn i Malmö som slutför grundskolestudier ska uppnå behörighet till fortsatta studier på
gymnasiets högskole- eller yrkesförberedande program

•

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

•

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

•

Sent anlända elever i Malmö ska ges tillträde till eller en snabb övergång till studier inom ordinarie
grund- och gymnasieskoleverksamhet

•

Elevsammansättningen i Malmös skolor ska vara integrerad med avseende på socioekonomiska,
etniska, könsmässiga och prestationsmässiga kategorier

Totalt lämnar kommissionen 22 åtgärdsförslag, som syftar till att nå målen inom området. En stor del av
dessa förslag (16) konstaterades vara delar av pågående arbete. Att så pass många förslag var del av
befintligt arbete kan kopplas till att ett utvecklingsarbete av skolan påbörjats innan Malmökommissionen
lämnade sin slutrapport.
De sex utredningsuppdragen har i samtliga fall resulterat i att en utredning tagits fram och presenterats
för politiken. Vad som därefter hänt skiljer sig åt. I några fall såsom uppdrag 12, att ta fram en
kommungemensam, långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning, ökades kraven på
redovisning av kompetensförsörjningsplaner i den årliga personalredovisningen. I uppdrag 15, att utreda
hur Bunkeflomodellen kan integreras i Malmös grundskolor samt hur samarbetet med idrottsföreningar
kan stärkas för gymnasiet, valde kommunstyrelsen att inte anslå resurser för genomförande av förslaget.
Samma gäller uppdrag 22, att utreda möjligheter till mindre barngrupper i fritidshemmen. Även här
anslogs inga resurser för minskade barngrupper av kommunstyrelsen.
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Malmökommissionens åtgärdsförslag

Utredningsuppdrag

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

12. Ta fram en kommungemensam, långsiktig strategi
för kompetens och personalförsörjning

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

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

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

26. Utred behov av utbyggnad och
personalförstärkning vid den kommunala elevhälsan
och ge förslag på insatser

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

22. Utred möjligheter till mindre barngrupper i
fritidshemmen

Reformera systemet för mottagandet av nyanlända
elever.

27. Gör uppföljning av alla nyanlända elever

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

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

I analysen av förslagens hantering har vi genom dokumentanalysen konstaterat att vi kan följa 11 av
förslagen i riktning mot kommissionens förändringsmål (se bilaga 2). För två av förslagen är det vår
bedömning att man inte genomfört insatser som fört utvecklingen i riktning mot målen. I andra fall har
föreslagna utredningar genomförts, men utredningsuppdraget har inte varit i linje med förslagets
ambitioner.
De förslag som bedömts utgöra redan pågående arbete har i de flesta fall fortsatt att utvecklas sedan
2013. Som exempel på detta är förslaget samtliga elever ska ha tillgång till och erbjudas
studiehandledning på sitt modersmål. Här finns i skrivande stund projektverksamhet i samverkan med
forskare att utveckla flerspråkighet i undervisningen. Samtidigt utgör bristen på modersmålslärare och
studiehandledare ett hinder för att alla elever ska få tillgång till flerspråkig undervisning (Pedagog Malmö,
2019). De förslag och uppdrag som berör kompetensutveckling och utveckling av modeller och
kvalitetssäkring förefaller dock ha varit generellt lättare att genomföra.
Inom utbildningsområdet förefaller kommissionens förslag ha förstärkt ett redan påbörjat
utvecklingsarbete, inte minst inom förskolan. Samtidigt är det några förslag som inte genomförts, delvis
på grund av att medel inte har anslagits. I andra fall har genomförandet och utredningarna skiljt sig från
förslagens ambitioner. I några fall har förslagen och utredningsuppdragen blivit mindre aktuella på grund
av organisatoriska eller andra förändringar som skett sedan slutrapporten lämnades. Liknande
utmaningar finns i genomförandet av förslaget om att andelen högskoleutbildad personal ska öka i
Malmös fritidshem. Det har framkommit i fokusgruppen samt i dialog med uppdragsgivaren att det pågår
ett aktivt arbete för att öka andelen, exempelvis genom uppdragsutbildning av fritidshemspedagoger.
Samtidigt utgör den regionala och nationella bristen på högskoleutbildad personal ett stort hinder att nå
målsättningen i förslaget.

Påverkan på Malmö stads arbetssätt
Utbildningsområdet är det område där det tydligast går att se att utvecklingen av arbetssätt och
målsättningar i Malmö stad ligger i linje med Malmökommissionens förslag och intentioner. Detta gäller
inte minst förskolan.
I fokusgruppen med särskild inriktning mot förskolan är enigheten om Malmökommissionens betydelse
för Malmös sätt att arbeta med och faktiskt också prioritera förskolan stor. Representanter från
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förskoleförvaltningen menar att staden inom berörda nämnder och förvaltningar snabbt insåg förskolans
betydelse i allt förebyggande socialt arbete. Gruppen menade också att Malmökommissionen var ett
mycket viktigt bidrag i den satsning på förskolan som Malmö stad har gjort. Det var viktigt för förskolan att
det fanns en särskild nämnd med ansvar för förskolan, något som skiljer Malmö från de flesta svenska
kommuner (där förskolefrågor vanligen är en del i en nämnd med ansvar för alla utbildningsformer).
Förvaltningens ledning var också väldigt tidig och tydlig med att hålla fram Malmökommissionens
slutrapport och underlagsrapport som en tydlig ledstjärna för arbetet och lyckades, enligt de intervjuade i
fokusgruppen, få ett stort genomslag bland de flesta anställda i förvaltningen, ett genomslag som i hög
grad har hållit i sig genom åren.
Fokusgruppen lyfte också fram att det har funnits en avvägning mellan den kvantitativa utbyggnaden av
förskolan och kvalitetshöjningen i form av fler utbildade och färre barn i barngrupperna. En prioriterad
åtgärd var att nå en större andel av barnen i förskoleåldern, som sågs som avgörande för en bättre
inkludering av barn och familjer med en bakgrund från andra länder. Ett uppsökande arbete inleddes med
detta mål. Man arbetade dels aktivt via familjecentralerna, dels i samverkan med olika
civilsamhällesaktörer. Insatser som enligt de intervjuade gett goda resultat. Samtidigt kom många nya
invånare till Malmö under de här åren och efterfrågan på förskoleplatser ökade snabbt. I kombination
med en underdimensionerad utbildning av förskolelärare menar man att detta innebar att man inte nådde
upp till ambitionerna när det gäller minskade barngrupper eller behöriga förskolelärare.

Slutsatser utbildning: Kommissionens mervärden för arbetet
Det finns ett flertal faktorer som vi uppfattar är framgångsfaktorer och förutsättningar för genomslaget för
Malmökommissionens analys och ambitioner inom förskolan. För det första är förskolan och skolan
områden där kommunen har ett tydligt ”ägaransvar” för frågorna, vilket ger goda möjligheter att
genomföra förändringar. Malmökommissionen kom i ett läge där skolfrågorna var högt på agendan och
det pågick en omorganisation. Det fanns därmed möjlighet att integrera den kunskap som framkom
genom Malmökommissionens underlagsrapporter och förarbeten i den nya organisationen. Detta räcker
dock inte som förklaring. Utöver dessa förutsättningar fanns det ett tydligt ledarskap hos den nya
förskoleförvaltningen. Det handlade om att man tydligt lyfte att Malmökommissionens underlagsrapport
skulle vara vägledande för arbetet i förvaltningen och det har funnits ett nära samarbete med forskare
inom området, vilket bidragit till kompetensutveckling hos medarbetare. Samarbete med forskare sker
även inom grund- och gymnasieskolan kopplat till flera av åtgärdsförslagen.
Ytterligare en faktor som troligen har spelat in är att Malmökommissionen pekar ut förskolan som central
för att lyckas skapa en jämlik hälsa i Malmö på sikt. Detta ligger förstås också i linje med etableringen av
ett socialt investeringsperspektiv som diskuterats ovan. Malmökommissionen ses från företrädare för
området som något som legitimerar satsningar på förskoleverksamheten och därmed är det också rimligt
att förvaltningen särskilt tar till sig budskapet. Samtidigt är det värt att notera att det faktum att det redan
pågick flera processer inom detta område innebär att vi kan fråga oss vilken reell betydelse som
kommissionens förslag har haft.
Utbildningsområdet hade fler mål och förslag än andra områden i kommissionens slutrapport. Det skedde
parallellt med kommissionens arbete även ett utvecklingsarbete med såväl gymnasie-, grund- och
förskolan. Flera av förslagen kommissionen lämnade bedömdes därmed ligga inom ramen för ett
pågående arbete, och enbart 6 av 22 förslag blev särskilda utredningsuppdrag. Av dessa har dock de
uppdrag som krävt tillskott av medel inte resulterat i några sådana insatser.
De förslag, såväl utredningsuppdrag som pågående arbeten och utvecklingsområden, som däremot
handlat om att utveckla kunskap och arbetssätt förefaller ha genomförts eller vara fortsatt pågående
arbeten i skrivande stund. Detta gäller såväl förskola som grund- och gymnasieskola. En viktig förklaring
till att flera av dessa inte kan sägas vara genomförda är den brist på utbildad pedagogisk personal som
råder i Malmö, Skåne och nationellt. Trots att staden arbetar med frågorna har det helt enkelt inte varit
möjligt att öka andelen personal med pedagogisk utbildning samtidigt som andelen som deltar i
undervisning ska öka, särskilt inte då Malmös befolkning fortsatt att öka och eleverna blir fler.

3.5.4

Inkomst och arbete

Totalt lämnar kommissionen 13 åtgärdsförslag som syftar till att nå fyra mål inom området:
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•

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

•

Malmö stad ska aktivt pröva nya sätt att stimulera utvecklingen av arbetsmarknaden och framväxten
av nya jobb

•

Malmö stad ska vara en förebild i att förena en hög kvalitet på välfärdstjänsterna med goda
arbetsförhållanden

•

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

Sex av förslagen prioriterades som utredningsuppdrag efter den remissrunda som genomfördes efter det
att Malmökommissionen lämnade sin slutrapport. Fem av förslagen kategoriserades som pågående
arbete och två som utvecklingsområden. Det finns även två kompletterande utredningsuppdrag på
arbetsmarknadsområdet som tillkom efter att Malmökommissionens förslag hade processats inom Malmö
stad.
Malmökommissionens åtgärdsförslag

Utredningsuppdrag

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

33. Ta fram en skrivelse till regeringen och bjud in till
diskussion om riksnormen för nationella försörjningsstödet

Utveckla en integrerad modell för sysselsättningsoch välfärdsfrågor med nationella (FK, AF,
Migrationsverk bland annat.) och lokala
(socialtjänst med flera) instanser.

38. Kartlägg utvecklingsmöjligheter för FINSAM och ta fram
former för överenskommelser med berörda aktörer för att fler
ska komma i arbete

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

55. Gör en social konsekvensbedömning av projektet
Amiralsstaden och fortsätt satsningen på Bygga om-dialogen
i miljonprogramsområden

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

39. Utarbeta en modell för lokala forum med samverkande
aktörer för att fler ska komma i arbete

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

4. Utveckla former för samverkan med civilsamhället kring
social hållbarhet

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

43. Gör en forskarstödd fördjupning gällande det obetalda
omsorgsarbetet i Malmö och föreslå åtgärder

Utgår ej från åtgärdsförslag

44. Utveckla kommunala anställningsformer för att människor
ska gå från försörjningsstöd till arbete och gör en hälso- och
samhällsekonomisk analys av åtgärden

Utgår ej från åtgärdsförslag

69. Utred möjligheterna att etablera en återkommande
internationell konferens med
fokus på social hållbarhet

Förslagen berör flera förvaltningar, men merparten faller inom socialförvaltningens och
arbetsmarknadsförvaltningens områden. Delar av förslagen handlar om den interna arbetsmiljön och
rekryteringsfrågor i staden och vi har i intervjuerna haft svårt att få en bild av vilken roll
Malmökommissionens arbete har spelat för det utvecklingsarbete som staden generellt har betytt. Vi
noterar också att de förslag som handlar om att fler ska gå från försörjningsstöd till arbete i hög grad har
adresserats inom ramen för projekt finansierade genom Socialfonden och genom statliga insatser knutna
exempelvis till de så kallade extratjänsterna.
Gällande utredningsuppdrag 4 och 43 kan vi se att utredningarna genomfördes och lämnade förslag. I
båda fallen har dock förslagen stött på utmaningar på vägen, där både samverkan med andra aktörer och
avsaknad av tydliga beslut gjort att förslagen enbart genomförts i viss eller begränsad omfattning.
Avseende uppdrag 43 skedde också en kraftig förskjutning av Malmökommissionens förslag.
I analysen av förslagens hantering har vi konstaterat att vi genom dokumentanalysen kan följa ett av
förslagen som i den fortsatta hanteringen bedöms ha förts i riktning mot kommissionens förändringsmål.
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Fyra av förslagen lämnades även inom andra områden, nämligen barn och ungas vardagsvillkor
(uppdrag 33), utbildning (uppdrag 25), boende och stadsplanering (uppdrag 55) samt förändrade
processer (uppdrag 2).

Påverkan på Malmö stads arbetssätt
Bland de intervjuade betonas att de viktigaste bidragen från kommissionen handlar om förändrade
tankesätt. Det viktigaste bidraget upplevs vara ökad uppmärksamhet på socioekonomiska och sociala
perspektiv. Malmökommissionen uppfattas av några intervjupersoner ha bidragit till en ökad legitimitet för
dessa perspektiv. Samtidigt lyfter en av intervjupersonerna att det saknades ett tydligt
arbetsmarknadsperspektiv i Malmökommissionens arbete. Därmed menar intervjupersonen att
genomslaget av Malmökommissionen inte har blivit så stort som det skulle kunna ha varit. Det har också
lyfts fram av en annan intervjuperson att det har funnits en skillnad mellan områden och förvaltningar i
vilken utsträckning chefer och verksamheterna har varit involverade i frågorna.
Ett av utredningsuppdragen, som formulerades som att Malmö stad skulle utveckla former för samverkan
med civilsamhället kring social hållbarhet, nämner specifikt samarbetet med ideella aktörer. Därutöver
har även utredningsuppdragen Kartlägg utvecklingsmöjligheter för FINSAM och ta fram former för
överenskommelser med berörda aktörer för att fler ska komma i arbete samt att utarbeta en modell för
lokala forum med samverkande aktörer för att fler ska komma i arbete kommit att beröra samverkan med
civilsamhället. Både i fokusgruppen om kunskapsallianser och i specifika intervjuer om
arbetsmarknadsområdet har det dock framhållits att civilsamhället i relativt liten utsträckning har blivit
eller upplevt sig tillräckligt involverade i processen, varken före eller efter att Malmökommissionen
lämnade sin slutrapport. Utredningen om utvecklingsmöjligheterna för FINSAM lämnade ett förslag om att
involvera målgruppen och civilsamhället kopplat till arbetsmarknadsområdet, vilket är i linje med flera av
kommissionens åtgärdsförslag. Beslut i denna fråga uteblev dock. Det bör samtidigt framhållas att det
även har lyfts fram att det på andra håll upplevs ha skett en positiv utveckling, där enskilda
tjänstepersoner involverat civilsamhället och använt sig av Malmökommissionen som utgångspunkt för
arbetet. Mer formellt finns även en överenskommelse mellan Malmö stad och flera paraplyorganisationer.
Samverkan sker också inom forum såsom Forward Malmö 9. I vilken grad Malmökommissionen har
genererat denna utveckling är svårt att säga eftersom det skett en parallell utveckling, exempelvis
gällande överenskommelser mellan offentlig och ideell sektor kring arbetsmarknadsinsatser.
Gällande förslag som berör interna arbetssätt har utvecklingen tett sig olika. Utifrån förslaget att utarbeta
och implementera strategier som främjar goda arbetsförhållanden inom kommunen togs detta förslag
med som en del i utvecklingen av en personalpolicy för god arbetsmiljö. I dagsläget saknar vi dock
kunskap om huruvida arbetsmiljön har förbättrats. Ett annat utredningsuppdrag handlade om att rekrytera
fler unga medarbetare. Efter utredningen visade sig inte uppdraget möjligt att genomföra, eftersom detta
inte är förenligt med svensk diskrimineringslagstiftning 10.
Förslaget om att följa den fördelningspolitiska utvecklingen och vidta åtgärder för att minska effekterna av
ekonomisk ojämlikhet är väldigt allmänt formulerat och tangerar Malmökommissionens övergripande
rekommendationer. Ytterligare andra förslag, såsom förslaget om att genomföra levnadsundersökningar
för att kartlägga det obetalda arbetets omfattning, har längs vägen förändrats sett till formulering och
inriktning. Från återkommande levnadsundersökningar där medborgare intervjuas och civilsamhället
invoveras (med koppling till målet om att främja en lärande organisation som tar tillvara informell och
interkulturell kompetens) till en fördjupning med ett avgränsat fokus på anhörigvård, vilket lyftes fram som
en av flera delar i utmaningen i Malmökommissionens slutrapport (Malmö stad, 2014a).
Utredningen ledde till att förslag på strategier för anhörigvård togs fram. Dock är det enbart Hälso-, vårdoch omsorgsnämnden som hittills fattat beslut om att anta strategin (Hälso-, vård- och omsorgsnämnden,
2018). Det finns således en skillnad i vilken grad olika förvaltningar har använt resultaten av
fördjupningen, där några förvaltningar och nämnder valt att inte behandla eller anta strategin. Ytterligare
en utmaning i arbetet förefaller vara att Malmö stads möjligheter att påverka det obetalda arbetet på detta
område i hög utsträckning är beroende av samverkan med Region Skåne och utvecklingen av sjukvården
som helhet.

9

Forward Malmö är en samverkansplattform för aktörer från civilsamhälle, akademin, Malmö stad och näringslivet för
ett mer jämlikt och hållbart Malmö. Även inom Meet Malmö sker en samverkan mellan staden och näringslivet.
10 Diskrimineringslagen (2008:567) har enbart ett särskilt krav på utjämnande åtgärder kopplat till
diskrimineringsgrunden kön och tillåter endast positiv särbehandling vid lika meriter gällande kön. Det finns undantag
om särbehandling kopplat till ålder. Detta förslag omfattas dock inte av detta undantag.
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Slutsatser: Kommissionens mervärden för arbetet
Vår bedömning är att åtgärderna som kommissionen föreslog på arbetsmarknadsområdet dels var av
mycket olika karaktär, dels i många fall hade nära kopplingar till andra områden och teman. Diskussionen
kring riksnormen för nationellt försörjningsstöd har vi exempelvis diskuterat inom ramen för temat barn
och utbildning. De intervjuer vi har genomfört pekar på att Malmö stads tjänstepersoner har försökt ta sig
an de utredningsuppdrag som beslutades på området. Samtidigt förefaller dessa i flera fall ha varit svåra
att omsätta i praktik, antingen på grund av att politiska beslut inte har fattats i berörda nämnder eller på
grund av att samverkan med andra aktörer av olika skäl varit ett hinder i processen. Samtidigt menar
några att det trots utmaningar funnits ett värde av Malmökommissionen genom att det legitimerat en
prioritering av arbetet i olika samverkanssituationer, inte minst av tjänstepersoner som velat testa nya
sätt att arbeta.
Vi noterar också att förslagen inom detta område är svåra att omsätta i konkreta politiska förslag, då
staden ofta saknar rådighet över frågan. Detta illustrerar samtidigt en svaghet när det gäller hur man har
organiserat arbetet med att ta hand om kommissionens olika förslag, nämligen avsaknaden av
samverkansstrukturer med andra aktörer. Vi ska återkomma till detta inom området nedan.

3.5.5

Hälsa och sjukvård

Totalt lämnar kommissionen 13 åtgärdsförslag, som syftar till att nå fyra förändringsmål inom området.
•

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

•

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

•

Elevhälsovården i Malmö ska garantera en likvärdig och hög kvalitet i såväl offentlig som privat
skolform

•

Kunskaperna om befolkningens hälsa i Malmö ska förbättras och resultaten ska analyseras och
användas i kommunens och regionens förebyggande arbete

Av förslagen behandlades 5 som utredningsuppdrag, 3 som en del i pågående arbeten och 5 som
utvecklingsområden.
Malmökommissionens åtgärdsförslag

Utredningsuppdrag

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

62. Ta fram fortbildningspaket med inriktning på
sociala bestämningsfaktorer för personal inom
mödra- och barnhälsovård

Gör en översyn av samarbetsorganisation gällande
barns hälsa.

63. Se över befintliga samarbetsstrukturer för barns
hälsa

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

64. Prioritera förebyggande arbete mot våld,
omsorgssvikt och sexuella övergrepp mot barn i
översynen av befintliga samarbetsstrukturer för
barns hälsa

Utvärdera familjecentralerna.

65. Utred möjligheter för etablering av fler
familjecentraler

Etablera en kvalificerad epidemiologisk bevakning
av stadens hela befolkning.

67. Skapa former för kvalificerat analysarbete av den
epidemiologiska bevakningen i Malmö

En generell utmaning på området, både i genomförandet och uppföljningen av förslagen, har varit att
Malmö stad har ett begränsat ansvar och förutsättningar att genomföra dem. Det framkommer även i
intervjuer att samverkan och samordning mellan Malmö stad och Region Skåne är en utmaning för
genomförandet. Av förklarliga skäl har det funnits större påverkansmöjligheter för Malmö stad att arbeta
med de förslag som kopplar an till förebyggande insatser för barn- och elevhälsan. Ett tydligt resultat på
detta området är utvecklingen av befintliga och bilandet av nya familjecentraler, vilket genomförts efter
utredning av erfarenheter av familjecentraler och bedömning av Malmös behov (Förskoleförvaltningen,
2016). Verksamheten samlar genom ett samverkansavtal aktörer från kommun och region som arbetar
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med barn och föräldrar såsom öppna förskolor, barnhälsovård, mödrahälsovård och socialtjänst. Även
om arbetet styrs tillsammans har förskoleförvaltningen haft en central roll i utvecklingen och drivandet av
familjecentralerna (Forsemalm, 2019). Familjecentralerna har bidragit till att utveckla samordningen och
uppföljningen av barns hälsa, vilket kopplar an till utredningsuppdraget att se över befintliga
samarbetsstrukturer för barns hälsa (uppdrag 63). Det finns samtidigt fortsatta utmaningar att följa upp
barns hälsa, bland annat på grund av regelverk kring sekretess. Detta är en utmaning i riket som helhet.
Familjecentralerna bedöms dock ha förbättrat uppföljningen av barns hälsa på grund av en ökad
samordning genom att förskola, barnhälsovård och socialtjänst är samlokaliserade.

Slutsatser: Kommissionens mervärden för arbetet
Genomförandet av förslagen på hälso- och sjukvårdsområdet präglas av en motstridig samlad bild. Å ena
sidan förefaller de förslag som berör barn- och elevhälsan ha genomförts inom de områden som Malmö
stad har förutsättningar att själv genomföra insatser inom. Inom de områden andra offentliga aktörer har
huvudansvar har det å andra sidan i flera fall varit svårt att över huvud taget få en tydlig bild av vad som
skett med förslagen. En delförklaring till detta hänger troligtvis samman med att dessa inte utgjort
utredningsuppdrag, och därmed inte har en tydligt dokumenterad beslutsprocess i Malmö stad. Inom
hälso- och sjukvårdsområdet pågår i högre utstärckning parallella processer för de åtgärder som
förelsagits, vilka styrs av annan motivation än Malmökommissionen. Därmed är det också svårt att
tillskriva utvecklingen i vissa delar till Malmökommissionens genomslag.
Samtidigt behöver det sägas att kommissionens förslag i hög grad har berört både Malmö stad och
Region Skåne, vilket är naturligt inom ramen för kommissionens uppdrag. Personal från Region Skåne
ingick i Malmökommissionen men efter kommissionens slutrapport har någon strukturerad samverkan
med utgångspunkt i kommissionens förslag inte funnits. Detta är närmast anmärkningsvärt och pekar på
en bristande generell förankring av Malmökommissionen i regionen och en bristande förståelse för
samverkans betydelse i stadens process för att hantera förslagen.

3.5.6

Förändrade processer

Malmökommissionen tog fram nio förslag inom området kopplat till tre förändringsmål:
•

Främja utveklingen av en lärande och kunskapsutvecklande organisation med potential- och
orsaksorienterande förhållningssätt som tar till vara på erfarenheter och informell kompetens.

•

Främja en demokratisk utveckling av governance och möjliggör delaktighet i olika former genom en
inkluderande styrning

•

Skapa nya samarbetsformer mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället baserade på
kunskapsallianser, som kan bidra till att förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd

Av förslagen genomfördes 4 som utredningsuppdrag, 3 bedömdes utgöra del av pågående arbete och 2
bedömdes vara utvecklingsområden.
Malmökommissionens åtgärdsförslag

Utredningsuppdrag

Använd följeforskning i såväl projekt som ordinarie
verksamhet för att utveckla kunskaperna om
problemen, lösningarna, begreppen och
sammanhangen

5. Utred förutsättningarna för att stärka samarbetet med
universitet och högskola kring metodutveckling

Använd forskningscirklar för kunskapsproduktion och
verksamhetsutveckling grundad i deltagarnas egna
problemformuleringar

5. Utred förutsättningarna för att stärka samarbetet med
universitet och högskola kring metodutveckling11

Vidareutveckla en infrastruktur för social innovation och
urban integration

8. Se över möjligheten för Malmö stad att ansluta sig till
Mötesplats social innovation

Uppdra åt ledamöter från Malmökommissionen att
tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och
intresserade lärosäten skapa ett gemensamt organ för

9. Gör en översyn av befintliga
forsknings- och utvecklingsstrukturer och
samverkansformer med högskola och universitet med
förslag på arbetsmodeller

De två förslagen ”Använd följeforskning i såväl projekt som ordinarie verksamhet för att utveckla kunskaperna om
problemen, lösningarna, begreppen och sammanhangen” och ” Använd forskningscirklar för kunskapsproduktion och
verksamhetsutveckling grundad i deltagarnas egna problemformuleringar” hanterades inom samma
utredninguppdrag.
11
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genomförande och uppföljning av
Malmökommissionens arbete.

Gällande de flesta förslag och uppdrag har det skett en utveckling på området sedan 2013, men det är
inte alltid dessa är i enlighet med eller lika omfattande som förslagets intentioner. Som exempel kan
nämnas de två förslagen att Utveckla holistiska styrinstrument och Utveckla nya och kompletterande mått
på samhällsutvecklingen som relaterar till en övergripande hållbarhet genomfördes som en del av samma
uppdrag (uppdrag 7). Detta bedömdes som ett redan pågående arbete och ett nytt styrsystem är infört i
Malmö stad. Utifrån beskrivningar i fokusgrupper är dock inte tydligt i vilken grad styrsystemet kan sägas
motsvara varken förslagen eller uppdraget, särskilt kopplat till att utveckla nya mått på
samhällsutveckling.
Flera av förslagen syftar till att utveckla samverkan med forskning/akademi (uppdrag 5 och 9) och
utveckla en struktur för social innovation (uppdrag 8). Inom dessa områden är det tydligt att ett arbete har
gjorts. Exempelvis har Malmö stad anslutit sig till Mötesplats social innovation och ett forskarnätverk med
kommundoktorander och tjänstepersoner med forskarkompetens har bildats. Flera förvaltningar har
också utvecklat sin samverkan med universitet och högskola. Exempelvis har förskolan haft nära
samverkan med forskare från Malmö universitet och det har under perioden efter Malmökommissionen
lämnade sin slutrappot funnits samverkan mellan förvaltning och forskare på Malmö universitet kopplat till
stadsutveckling. Samtidigt är dessa insatser inte helt i linje med förslagen, som gav uttryck för mer
omfattande ambitioner av systematik och struktur än vad som finns i genomförandet.

Slutsatser: Kommissionens mervärde för arbetet
Inom detta område går det inte att se en tydlig koppling mellan i vilken grad förslagen realiserats och hur
de prioriterades eller kategoriserades av Malmö stad. Det vill säga, det finns ingen tendens att
utredningsuppdragen skulle vara genomförda i större utsträckning än pågående arbete och
utvecklingsuppdrag eller tvärt om. Det som däremot är tydligt är att de förändrade processerna tydligt
kopplar an till de två övergripande rekommendationerna och de möjligheter och utmaningar som har
funnits i Malmö stads och andra aktörers arbete för att realisera dessa. En närmare beskrivning av detta
görs i avsnitt 3.3.

SAMMANFATTANDE ANALYS FÖR FÖRSLAGEN INOM SAKOMRÅDENA
Hur ska vi då se på hanteringen av förslagen inom de fem sakområdena 12? En första slutsats är att det är
relativt stora variationer i hur staden har hanterat kommissionens förslag och i vilken grad de kan sägas
ha påverkat stadens fortsatta arbete. Detta gäller såväl inom som mellan de olika sakområdena.
En andra slutsats är att andelen av förslagen som i stadens hantering har bedömts som pågående
arbeten är relativt stor. Inom området utbildning är majoriteten av förslagen sådana. Samtidigt kan vi
notera att det arbete som redan pågick i hög grad låg nära de förslag som kommissionen skulle komma
att lägga. Förvaltningarna inom detta område var också mycket aktiva i arbetet inför kommissionens
slutrapport, vilket kan förklara att många förslag bedömdes som redan pågående arbete. Ur
förvaltningarnas perspektiv var Malmökommissionen en viktig del i att driva det parallella
förändringsarbetet.
I andra fall har förslag bedömts som redan pågående arbeten utan att ett tydligt samspel mellan
kommissionen och förvaltningarna verkar ha ägt rum. Flera av de mer centrala förslagen är också
sådana som har varit pågående arbte redan innan kommissionens arbete inleddes, till exempel när det
gäller de sociala investeringsfonderna. I en del fall menar vi att detta är ett tecken på en bristande kontakt
mellan kommissionen och staden.
En tredje slutsats handlar om att vissa av kommissionens förslag har varit relativt svåra att genomföra
och att omsätta i politiska beslut. Vi ser i huvudsak två skäl till detta. För det första har en del av
förslagen inte varit tillräckligt genomarbetade och har av den anledningen inte gått att genomföra såsom
de var tänkta. Här kan man invända att det inte bör vara en uppgift för en kommission, i hög grad
bestående av forskare, att lämna väl genomarbetade förslag. Samtidigt var det precis detta som var
ambitionen och syftet med kommissionen.

12

Området Förändrade processer kan sägas ha sammanfattats inom ramen för de två övergripande
rekommendationerna.
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För det andra förefaller det finnas politiska skäl, i form av en politiskt motiverad ovilja eller motvilja, när
det gäller genomförandet av vissa förslag. Den slutsatsen drar vi då relativt konkreta förslag som inte
medför stora kostnader och som har preciserats och förberetts i utredningar ändå lämnats utan beslut.
En fjärde slutsats är att många av förslagen har genomförts och att Malmökommissionens arbete
förefaller ha haft en betydelse för detta. Vi noterar i analysen att det finns ett antal faktorer som förefaller
gemensamma för sådana förslag. För det första handlar det om förslag som är relativt enkla och
konkreta. För det andra är det förslag där det finns ett tydligt ägarskap hos Malmö stad. För det tredje har
genomförandet underlättats där förvaltningarna präglats av ett tydligt ledarskap i de frågor som förslagen
berör. Även möjligheterna att finansiera förslagens genomförande med externa projektmedel förefaller ha
gynnat genomförandet av förslagen.
Slutligen noterar vi att samverkan med framför allt Region Skåne inom området hälsa och sjukvård
förefaller ha hanterats bristfälligt, i synnerhet i arbetet med att ta hand om kommissionens förslag.
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4 HUR MÅR MALMÖ – NÅGRA NYCKELINDIKATORER
I detta kapitel presenterar vi en övergripande bild över utvecklingen i Malmö över tid och för ett antal
nyckelindikatorer för jämlikhet i hälsa och dess bakomliggande förklaringsfaktorer. Kapitlet syftar till att ge
en bild av hur utvecklingen för de faktorer som Malmökommissionen behandlade. Kapitlet följer samma
struktur som Malmökommissionen, det vill säga att vi först redovisar ett antal hälsoindikatorer, därefter
indikatorer över hälsans sociala bestämningsfaktorer och till sist indikatorer som syftar till att belysa hur
samhällssystemen fungerar ur ett socialt jämlikhetsperspektiv.
Särskilt fokus ligger på att belysa utvecklingen och eventuella förändringar i de olika förhållandena sedan
Malmökommissionen lämnade sin slutrapport 2013. Då det är relevant kommer utvecklingen även att
belysas över en längre tidsperiod. Rapporteringen fokuserar på jämlikhetsaspekter, vilket innebär att vi i
de fall det varit möjligt har försökt att följa upp utvecklingen utifrån olika aspekter såsom kön, inrikes eller
utrikes bakgrund, utbildningsnivå eller med avseende på olika stadsdelar som kan sägas utgöra
ytterligare en dimension av jämlikhet. Det är dock flera indikatorer där det endast går att följa
utvecklingen för kommunen i sin helhet. I dessa fall och för övriga data så relaterar vi utvecklingen till
exempelvis den i landet i sin helhet eller länet i övrigt. Där det är relevant och möjligt har även jämförelser
mellan Malmö, Göteborg och Stockholm gjorts. I detta kapitel presenterar vi utvecklingen mot bakgrund
av ett urval indikatorer. I bilaga 1 presenteras utvecklingen och skillnader mellan grupper för samtliga
kvantitativa indikatorer som har studerats inom ramen för utvärderingen.
Vi kommer i kapitlet även att diskutera indikatorernas utveckling i relation till Malmökommissionen och
Malmö stads arbete med att ta hand om kommissionens förslag. Det bör dock påpekas redan här att
kapitlet varken ska tolkas som att det speglar resultaten av Malmös arbete med jämlik hälsa och social
hållbarhet eller än mindre effekterna av Malmökommissionen för detta.
En generell utmaning har varit att det i stor utsträckning saknas data för en uppföljning av utvecklingen i
jämlik hälsa i Malmö. En stor del av tillgängliga data kan inte brytas ned på exempelvis socioekonomiska
gruppper, vilket är en förutsättning för att följa upp hälsa ur ett jämlikhetsperspektiv. Kommissionens
förslag om att inrätta en epidemiologisk bevakning för att följa utvecklingen har inte genomförts. Vi
återkommer till denna brist i vårt förslag i kapitel 6.

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN PÅVERKAR MÖJLIGHETERNA ATT NÅ
MÅLEN
Urvalet indikatorer är beroende av datatillgången och en fördjupad diskussion om databehovet förs bland
annat i kapitel 6. Urvalet av indikatorer har också skett med hänsyn till innehållet av presenterade data
(exempelvis diagram, tabeller, och dylikt) i Malmökommissionens slutrapport. Vi påminner också om att
utvecklingen över tid måste förstås utifrån ett dynamiskt perspektiv. Det vill säga, det Malmö som vi kan
se i statistiken idag är inte samma Malmö som när vi jämför med till exempel 2008. Utvecklingen i en
kommun, stadsdel eller grupp påverkas av förändringar i gruppen och dess sammansättning. Och i tider
av snabba befolkningsförändringar blir denna påverkan påtaglig. Malmö kännetecknas av en snabbt
ökande befolkning. Mellan 2008 och 2010 ökade Malmös befolkning med omkring 2 procent per år, vilket
innebar att befolkningsökningen i Malmö var dubbelt så snabb som den i riket eller i Skåne. Skillnaden i
tillväxttakt jämfört med Skåne och övriga Sverige utjämnas dock successivt under perioden från 2010 och
framåt, både genom att tillväxttakten i Malmös befolkning minskar och genom att övriga landets
tillväxttakt ökar.
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Figur 4.1 Procentuell befolkningstillväxt i Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. 2008 - 2017. Källa:
SCB, Befolkningsstatistiken.
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En viktig del i att förstå utvecklingen av jämlik hälsa och i synnerhet hälsans sociala bestämningsfaktorer
och stadens möjligheter att verka för jämlik hälsa är att förstå förändringen i befolkningens
sammansättning. Utrikes födda står för den största delen av befolkningstillväxten i Malmö. I en jämförelse
med Skåne och resten av Sverige avtar tillväxten i befolkningen mer i Malmö, både för in- och utrikes
födda. För inrikes födda utjämnas skillnaderna i befolkningstillväxt mellan 2008 och 2017. För utrikes
födda växer ökningstakten i befolkningen snabbare i Skåne än landet i övrigt från 2011 och framåt. En
snabb befolkningsökning påverkar förstås möjligheterna att arbeta med jämlikhet och social hållbarhet.
Till exempel innebär ofta en snabb befolkningsökning att kraven på investeringar i den fysiska
infrastrukturen blir stora vilket kan påverka utrymmet för att investera i socialt förebyggande insatser.
En snabb ökning som främst beror på en tillväxt i gruppen utrikes födda, bidrar ytterligare till möjliga
utmaningar, bland annat på grund av att det finns samband mellan hälsa och migrationserfarenhet. Detta
kan i sin tur påverka behov av stöd för att kunna delta i utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser och
förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden (Statskontoret, 2018).
Slutsatsen är att Malmö fortsatt har en snabb befolkningstillväxt både vad gäller inrikes och utrikes födda,
vilket fortsätter att skapa utmaningar bland annat för arbetet med jämlik hälsa i Malmö stad. Men särskilt
efter 2015 har Malmös befolkningstillväxt för båda dessa grupper inte varit lika snabb som i andra delar
av landet.
Figur 4.2 Årlig procentuell befolkningstillväxt fördelat på härkomst för Malmö, Skåne exklusive Malmö och
riket, 2008 - 2017. Källa: Malmö stad.
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Ser vi till förändringar inom staden så ser vi att befolkningsutvecklingen är mycket varierande mellan
Malmös olika stadsdelar och år. Genomgående har Centrum, Limhamn-Bunkeflo och Oxie haft relativt
höga tillväxttal. Husie växte starkast under 2012. Befolkningstillväxten förefaller ha varit mer måttlig i
stadsdelar som annars brukar vara missgynnade ur ett socioekonomiskt perspektiv. Både Rosengård och
Södra innerstaden uppvisar exempelvis betydligt lägre tillväxt i befolkningen.
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Befolkningsutvecklingen i enskilda stadsdelar påverkas i högre grad än för staden som helhet av hur
utvecklingen av bostadsbyggandet ser ut. En snabb befolkningstillväxt i en stadsdel indikerar framför allt
ett ökat bostadsbyggande i denna.
Figur 4.3 Procentuell befolkningsutveckling fördelat på Malmös stadsdelar. 2008 - 2017. Källa: Malmö
stad.
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Viktigt att komma ihåg är att de förändringar i utvecklingen i jämlik hälsa i Malmö som vi kan se med hjälp
av indikatorerna i detta kapitel ska tolkas mot bakgrund av relativt snabba befolkningsförändringar. När vi
jämför ett år med ett annat så har grundförutsättningar i form av befolkningens storlek också förändrats
vilket påverkar hur vi ska tolka övriga förändringar. Bryter vi ned utvecklingen på enskilda år och
stadsdelar så ser vi också stora skillnader i hur snabb befolkningsökningen har varit. Med andra ord, ju
finare vi bryter ned analysen desto känsligare blir den för exempelvis variationerna i
befolkningsutvecklingen.

JÄMLIK HÄLSA – UTVECKLINGEN I NÅGRA NYCKELINDIKATORER
4.2.1

Medellivslängden ökar över tid men ojämlikheterna kvarstår eller ökar

Livslängd, mätt som förväntad återstående medellivslängd i befolkningen vid 30 års ålder, är ett av de
mest grundläggande måtten på hälsa i befolkningen. Det går också att bryta ned och jämföra olika
grupper emellan. I figuren nedan presenterar vi utvecklingen i förväntad återstående livslängd från början
av 1990-talet fram till idag, fördelade på kön och utbildningsnivå.
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Figur 4.4 Förväntad återstående medellivslängd i år vid 30 års ålder i Malmö kommun, fördelat på kön och
utbildningsnivå. Femårsmedelvärden 1991 - 2017. Källa: Malmökommissionen (1991 - 2010) och SCB
(2008 - 2017).13
Kvinnor

Män

60

60

55

55

50

50

45
40

Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial

45
40

Resultaten visar på en över tid ökande förväntad medellivslängd för befolkningen generellt och inom
samtliga utbildningsnivåer, men visar samtidigt att ökningstakten är olika. För kvinnor med förgymnasial
utbildning sker till exempel ingen ökning för perioden 2013 – 2017 jämfört med perioden 2008 - 2012.
Den i genomsnitt återstående medellivslängden inom gruppen med eftergymnasial utbildning växer
snabbare (+5% kvinnor, +11% män för hela perioden) än gruppen med enbart gymnasial utbildning (+3%
kvinnor, +9% män för hela perioden) och för gruppen med enbart förgymnasial utbildning (+3% kvinnor,
+10% män för hela perioden).
Trots en ökad förväntad medellivslängd för alla grupper över tid så fortsätter således klyftorna grupperna
emellan att öka. Skillnaderna mellan kvinnor med eftergymnasial respektive förgymnasial utbildning är ca
4,3 år för perioden 2013 – 2017 medan den var ca 3,2 år för perioden 1991 – 1995. För männen är
skillnaden mellan grupperna ca 6,1 år för perioden 2013 - 2017, medan den var ca 5 år för perioden 1991
- 1995. Skillnaden i genomsnittlig återstående medellivslängd för de med högst respektive lägst
utbildningsnivå är således större för män än för kvinnor både under perioden 1991 - 1995 och perioden
2013 - 2017. Skillnaderna har dock ökat lika mycket för både män och kvinnor, ca 1,1 år mellan perioden
1991 - 1995 och perioden 2013 - 2017. Vidare ökar männens medellivslängd snabbare än kvinnors inom
alla utbildningsnivåer vilket visar på en utjämnande, eller mer jämlik, medellivslängd mellan könen över
tid, vilket är i linje med utvecklingen i Sverige generellt. Kvinnorna har dock fortfarande en generellt högre
förväntat medellivslängd.
Vi vill samtidigt varna för att övertolka en förändring mellan två enstaka perioder då utvecklingen i
befolkningens medellivslängd är processer som förändras långsamt.

13

Grunden för livslängdsberäkningarna är den folkbokförda befolkningen i registret över totalbefolkningen (RTB) den
31 december varje år för åren 2003-2017. Indata om utbildningsnivå hämtades från Utbildningsregistret (UREG).
Utbildningsnivå grupperas i tre grupper: Förgymnasial utbildningsnivå, Gymnasial
utbildningsnivå, och Eftergymnasial utbildningsnivå. Gruppspecifika utjämningar av dödsrisker har använts i åldrarna
över 95 år.
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Figur 4.5 Förväntad återstående medellivslängd i år vid 30 års ålder i Malmö kommun, fördelat på inrikesoch utrikes födda. Femårs medelvärden 2003 - 2017. Källa: SCB.
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Skillnaden i återstående medellivslängd mellan inrikes och utrikes födda i Malmö är relativt liten. För
kvinnor varierar den mellan 0,5 till 1 år över de olika tidsperioderna. För män var skillnaden ännu mindre
under den första femårsperioden (2003 - 2007 ca 0,3 år) för att därefter öka över tid (2013 - 2017 ca 1,4
år). Förväntad återstående medellivslängd är något högre för utrikes födda jämfört med inrikes födda
inom båda könen. Skillnaden är konstant över tid för kvinnor medan den ökar för män. Vi kan alltså
konstatera att den ojämlikhet i hälsa, mätt som förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder, i
betydligt större utsträckning förklaras av skillnader i utbildningsnivå än i födelseland.
Sammanfattningsvis så visar data över medellivslängden på en generell förbättring, som ligger i linje med
trenden för hela riket. Inom ramen för denna generella förbättring fortsätter dock skillnaderna mellan
grupperna både att vara stora och att öka. Ett viktigt undantag är skillnaderna mellan könen som
utjämnas över tid, genom att männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnors. Vi ser också att
skillnader i utbildningsnivå är en faktor som i högre grad än till exempel födelseland tenderar att förklara
skillnaderna i medellivslängd.

4.2.2

Övriga indikatorer på utvecklingen av hälsan i Malmö

Ett annat mått på hälsa är antalet ohälsodagar per person och år (Försäkringskassan)14. Här uppvisar
Malmö ett lägre antal än såväl Skåne exklusive Malmö och riket i övrigt. Antalet ohälsodagar har minskat
sedan 2008 (förutom en svag uppgång 2013 - 2015). Minskningen har varit snabbare i Malmö än för
Skåne och riket som helhet. Här är det inte möjligt att analysera utvecklingen uppdelad exempelvis på
stadsdelar. En uppdelning på kön visar dock att kvinnor har fler ohälsodagar än män.
Antalet hjärtinfarkter i relation till befolkningen 20 – 79 år fortsätter också att utvecklas positivt, det vill
säga minska. Minskningen är dessutom något större i Malmö än för såväl övriga Skåne liksom för landet i
sin helhet. Inte heller för denna variabel har vi haft tillgång till en finare indelning av data mellan olika
grupper. Uppdelat på män och kvinnor ser vi att fler män än kvinnor drabbas och att minskningen i
andelen är ungefär lika för båda könen (Kolada).
Ytterligare en indikator, där vi inte heller har möjligheten att dela upp data mellan olika grupper, är antalet
fallskador per 1000 invånare över 80 år. Sett över tid (2008 – 2017) minskar andelen fallskador från
2014. Minskningen sker såväl i riket som i övriga Skåne också, men förefaller vara snabbare i Malmö än i
riket (Kolada).
Slutligen har vi också följt utvecklingen för antal självmord per 1000 invånare med hjälp av data från
Folkhälsomyndigheten. Här ser vi fler självmord för män jämfört med kvinnor. Vi ser också en något lägre
andel för Malmö än för riket och för Skåne. Utvecklingen över tid antyder en minskning, i synnerhet för

14

Försäkringskassans ohälsotal omfattar sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning,
sjukersättning och aktivitetsersättning per försäkrad från socialförsäkringen (före år 2003 förtidspension
och sjukbidrag) omräknade till heldagar. Måttet kan vara svårt att använda i analyser över tid, men är mer
relevant i jämförelser mellan exempelvis olika kommuner.
46

männen. Malmö har också gått från en situation med fler självmord jämfört med riket och Skåne till att nu
ha färre.

4.2.3

Data för självskattad hälsa pekar på stora skillnader, men datatillgången begränsar
analysen

Det finns även tillgång till vissa data över befolkningens självskattade hälsa (det vill säga hur människor i
enkätsvar själva upplever sitt hälsotillstånd) och för utvecklingen i denna över tid. Tyvärr ger den bara
begränsade möjligheter att dela upp data så att utvecklingen kan analyseras ur ett jämlikhetsperspektiv.
Alla data i detta avsnitt kommer från Folkhälsomyndighetens så kallade Folkhälsoenkät. Dataunderlaget
är så litet att det gör det svårt att bryta ner geografiskt eller för olika socioekonomiska grupper. Även
Region Skåne har fram till 2012 genomfört regelbundna enkäter om folkhälsan, därefter har ny data inte
publicerats, vilket gör det svårt att använda självskattade data för att följa just ojämlikheten i hälsa knuten
till specifika faktorer.
När det gäller andelen i befolkningen med god självskattad hälsa ser vi en generell förbättring mellan
2004 – 2018. Den upplevda hälsan förefaller generellt vara bättre i Malmö än i Skåne och i riket. Vi ser
också att män har en generellt bättre självskattad hälsa än kvinnor i två av de tre analyserade
perioderna. Endast under perioden 2009 – 2012 var männens självskattade hälsa sämre än kvinnornas.
Ser vi istället till ”självskattad psykisk hälsa” är bilden istället att situationen i Malmö är något sämre än
såväl övriga Skåne som i riket som helhet. Vi ser även här att den psykiska hälsan generellt sett är sämre
för kvinnor än för män, men här visar siffrorna på en försämrad psykisk hälsa för männen.
En annan indikator är den självskattade tandhälsan i befolkningen 16 – 84 år, för vilken
Folkhälsomyndigheten också har data för perioden 2004 – 2018. Här visar data att befolkningen i Malmö
skattar sin tandhälsa lägre än för såväl Skåne som riket i övrigt. Sämre tandhälsa är också vanligare
bland män än bland kvinnor. Utvecklingen över tid visar på en generell förbättring, både för män och för
kvinnor. Förbättringen har varit snabbare i Malmö än för Skåne och för riket.
Andelen av befolkningen som dagligen röker tobak skiljer sig inte nämnvärt för Malmö jämfört med Skåne
eller riket i övrigt. Andelen minskar över tid, för hela perioden 2004 – 2018. Minskningen av andelen
kvinnor som röker dagligen har varit snabbare än för männen vilket också har inneburit att de tidigare
skillnaderna mellan könen har försvunnit.
När det gäller övervikt så är andelen av befolkningen som har ett självrapporterad BMI på eller över 25
lägre i Malmö än i Skåne och landet i övrigt. Fler kvinnor än män har ett BMI på eller över 25. När det
gäller förändringen över tid är bilden att det inte finns en tydlig trend åt något håll. När det gäller andelen
av befolkning som uppger att de utövar en fysisk aktivitet om minst 30 minuter per dag så är skillnaderna
små mellan Malmö å ena sidan och Skåne och riket i övrigt. Kvinnor utövar i lägre utsträckning än män
fysisk aktivitet. Andelen män som utövar fysisk aktivitet har ökat, vilket således också har ökat
skillnaderna mellan könen.

4.2.4

Hälsoindikatorer för barn och unga

Slutligen lägger Malmökommissionen stort fokus på barn och unga, varför vi också vill följa
hälsoindikatorer för den gruppen. För barn och unga har Region Skåne (2016) följt upp utvecklingen av
barns och ungas självskattade hälsa 2012 och 2016. Vi ser då att det endast är små skillnader mellan
Malmö och övriga Skåne. Vi ser att flickors självskattade hälsa är sämre än pojkars i alla tre studerade
åldrar (årskurs 6 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet). Utvecklingen över tid antyder dessutom en viss
försämring i den självskattade hälsan, särskilt för flickor och då i alla åldrar.
Kunskapscentrum Barnhälsovård (2017) har också följt upp utvecklingen i barns övervikt. Vi konstaterar
att fyraåringar i Malmö i mindre utsträckning än i Skåne i stort är överviktiga (det vill säga har ett BMI på
eller över 25). Vi ser även en positiv trend i Malmö, med en minskande andel barn med övervikt. Inte
heller här är det dock möjligt att bryta ned data för olika socioekonomiska grupper.

HÄLSANS SOCIALA BESTÄMNINGSFAKTORER - NÅGRA
NYCKELINDIKATORER
Nedan presenteras utvecklingen i ett antal nyckelindikatorer för vad som kan beskrivas som hälsans
sociala bestämningsfaktorer. Indikatorerna presenteras indelade efter de områden som
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Malmökommissionen använde för sina mål och åtgärdsförslag, nämligen barn och ungas vardagsvillkor,
boende och stadsplanering, utbildning samt arbete och försörjning.

4.3.1

Barn och ungas vardagsvillkor

Två av målen knutna till området barn och ungas vardagsvillkor kan följas upp med kvantitativa
indikatorer. Dessa mål var att:
•

halvera barnfattigdomen till 2020 för att på sikt eliminera den helt

•

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

Ett första mått handlar om utvecklingen av barnfattigdomen i Malmö. Här har folkhälsomyndighetens
statistik över barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt Rädda barnens rapporter över
barnfattigdom i Sverige använts som underlag. Det vi kan konstatera är en förbättring av läget under
perioden 2013 - 2018. Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll, som är måttet på barnfattigdom,
tenderar att minska över tid. I Malmö har andelen minskat från cirka 30 till cirka 25 procent under
perioden. Minskningen har varit större för barn med utländsk bakgrund. På stadsdelsnivå finns data från
2011 och 2016 (Rädda barnen, 2018). Genom detta underlag går det att utläsa att det skett en större
minskning i Rosengård, som är den stadsdel med högst andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket
minskat från 61 procent 2011 till 52 procent 2016, jämfört med stadsdelar med en låg andel barn i
ekonomiskt utsatta hushåll, såsom Limhamn-Bunkeflo.
Minskningen av andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll gäller även övriga Skåne. Även vid en
jämförelse med de andra storstadskommunerna så ser vi att andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll
har minskat, med den relativt största minskningen i Stockholm. Malmö återfinns på 290e plats bland
Sveriges kommuner när det gäller andelen barn i ekonomisk utsatthet, vilket kan jämföras med plats 255
för Göteborg och plats 123 för Stockholm (Rädda barnen, 2018).
Trots att det finns en positiv utveckling i Malmö kan vi konstatera att situationen fortfarande är
otillfredsställande och att Malmö är en bra bit ifrån att infria det mål, om en halvering av barnfattigdomen
till 2020 som definierades i Malmökommissionens slutrapport.
Vi konstaterar även att utvecklingen i Malmö i huvudsak följer en nationell trend, vad gäller en minskande
barnfattigdom. Vi konstaterar att Malmö fortsatt har landets högsta andel barn i ekonomiskt utsatta
hushåll. Vi ser dock att utvecklingen bland familjer med utländsk bakgrund har varit något bättre i Malmö
än i andra delar av landet. Det är dock svårt att avgöra om detta skulle kunna ha med arbetet efter
Malmökommissionen att göra eller om förklaringarna ska sökas någon annanstans, kanske främst i en
snabbare ändrad befolkningssammansättning i andra kommuner 15.

15

Efter 2014 har många kommuner som tidigare hade relativt få personer med utländsk bakgrund snabbt sett ökade
andelar.
48

Figur 4.6 Barnfattigdomsindex som andel barn (0 - 17) som finns i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö,
Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket. 2008 - 2016. Källa: Folkhälsomyndigheten.16
Svensk bakgrund

Utländsk bakgrund

Malmö

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Riket

2009

Skåne exklusive Malmö

När det gäller målet om minskad hemlöshet, trångboddhet och dåliga bostadsförhållanden fanns en
negativ tendens vid tiden då kommissionen presenterade sin slutrapport. Malmö stad har statistik över
andelen fyraåringar som är trångbodda, uppdelat på stadsdelsnivå. Fram till 2014 ökade andelen i
samtliga stadsdelar utom Husie. Mellan perioden 2014 och 2019 skedde dock en minskning i Centrum,
Fosie, Oxie och Västra innerstaden. I Rosengård, Kirseberrg och Husie har andelen trångbodda 4åringar fortsatt att öka (för Husie dock från en låg nivå). I jämförelse med de andra storstadskommunerna
befinner sig Malmö i något av ett mellanläge, där Stockholm har en högre andel trångbodda fyraåringar
och Göteborg en lägre andel.
Hemlösheten bland barn och barnfamiljer har ökat kraftigt sedan 2013. Den ökande trenden gick att se
redan tidigare men ökningen har varit kraftigare sedan 2013. 2018 fanns 1 347 barn i hemlöshet. Malmö
stad har i en hemlöshetskartläggning sett att det skett en kraftig minskning under 2019 och att det idag
rör sig om 692 barn. Enligt kartläggningen förklaras detta av förändringar i Malmö stads resurser och
arbetssätt (Malmö stad, 2019c). Stadsmissionen Skåne lyfter dock fram att siffrorna inte inkluderar
människor i papperslöshet, vilket medför en risk för ett stort mörkertal som inte bara drabbar de
papperslösa utan även andra som eventuellt delar bostad med en papperslös (stadsmissionenskane.se).

16

Statistiken avser andel barn 0-17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll.
Med ekonomiskt utsatta menas hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. Med låg inkomst menas lägsta utgiftsnivå
baserad på den socialbidragsnorm som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för
boendeutgifter. Om inkomsterna understiger normen för dessa utgifter definieras detta som låg inkomst. Med
socialbidrag menas att sådant erhållits minst en gång under året. Med utländsk bakgrund menas minst en
utlandsfödd förälder. Måttet är ett absolut mått till skillnad från det relativa mått som också används ibland. Skåne
följer riket och är därför svår att utskilja i diagrammet.
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Figur 4.7 Antal barn (0 - 17 år) i hemlösa hushåll i Malmö kommun. 2009 - 2017. Källa: Stadskontorets
hemlöshetskartläggning, Malmö stad. 17
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Det finns således en blandad bild av utvecklingen. Å ena sidan har det skett en ökning av trångboddhet
och hemlöshet bland barn sedan 2009, med en kraftig ökning från 2012. Det finns dock indikationer på
att hemlösheten minskade under 2019. Det är dock tidigt att tala om ett trendbrott.

4.3.2

Boende och stadsplanering

Inom området Boende och stadsplanering finns två mål som kan följas upp med genom statistik. Dessa
var att:
•

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

•

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

Det första målet kan följas upp genom stadskontorets hemlöshetskartläggning gällande vuxna samt
Malmö stads uppföljning av andelen trångbodda (utan barn).

17

Efter beslut i kommunfullmäktige i december 2004 används Socialstyrelsens definition från den nationella
kartläggningen 1999 vid Malmö stads årliga kartläggning. Socialstyrelsen har ändrat definition vid de nationella
kartläggningar som genomfördes 2005 och 2011. Anledningen att Malmö fortsatt använda 1999 års definition är att
utvecklingen i Malmö ska vara möjlig att följa över tid. Hemlös, Socialstyrelsens definition från 1999: Som hemlös
räknas person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande
eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Person som är inskriven
på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller landsting (sjukvård), räknas om han/hon planeras
skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men ännu inte har någon bostad ordnad. Som hemlös räknas också
person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om han/hon på grund av bostadslöshet varit i kontakt med
socialtjänsten under mätperioden.
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Figur 4.8 Andel av trångbodda individer i Malmö som är boende i ett hushåll utan barn. Fördelat på
stadsdelar. 2014, 2016 och 2019. Källa: Malmö Stad.
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Ser vi först till trångboddheten bland vuxna så är det stora variationer mellan Malmös olika stadsdelar.
Störst andel trångbodda återfinns i Södra Innerstaden och Rosengård medan lägst andel återfinns i Oxie,
Husie och Limhamn-Bunkeflo. Om man ser till förändringen över tid så tenderar de stadsdelar som har
den största trångboddheten att minska sin trångboddhet snabbare än de som har en lägre trångboddhet.
Det kan alltså beskrivas som en tendens till förbättring och en minskad ojämlikhet över tid. Men
utvecklingen har bara påverkat skillnaderna mellan stadsdelarna på marginalen och det är ännu osäkert
om den är långsiktig.
Ser vi till utvecklingen av hemlöshet för vuxna sker en ökning över tid fram till 2018. Andelen vuxna
hemlösa i befolkningen ökade påtagligt mellan 2015 och 2018. I antal visar siffrorna en ökning från 694
personer 2005 till 1959 personer 2018. Vi ser också att ökningen av hemlösheten skedde inom gruppen
utrikes födda medan andelen hemlösa som är inrikes födda i princip legat stilla över tid. De senaste
mätningarna tyder dock på en relativt kraftig minskning av hemlösheten totalt för innevarande år (Malmö
stad, 2019c).
Malmö stad skiljer mellan social hemlöshet och strukturell hemlöshet 18. Den sociala hemlösheten har
legat relativt stilla över tid. Istället är det den strukturella hemlösheten som har ökat fram till 2018. En
rimlig slutsats är att ökningen i andel hemlösa totalt och för utrikes födda såldes kan kopplas till strukturell
hemlöshet snarare än social. Detta är också en analys som Stadsbyggnadskontoret i Malmö gör i
handlingsplanen för bostadsförsörjningen för perioden 2018–2022 (Stadsbyggnadskontoret, 2018).

18

Social hemlöshet beskrivs som hemlöshet baserad på sociala problem i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa
medan strukturell hemlöshet baseras på avsaknad av ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den vanliga
bostadsmarknaden (exempel kan vara skilsmässor, unga vuxna som vill flytta hemifrån men inte har möjlighet,
betalningsanmärkningar eller skulder som gör att man inte får ett hyreskontrakt) Strukturell hemlöshet påverkas i
högre grad av tillgången på bostäder. Denna uppdelning har mötts av kritik i debatten (se till exempel Sydsvenskan,
2019-02-01)
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Figur 4.9 Andel vuxna i hemlöshet i Malmö kommun. Totalt samt fördelat på inrikes- och utrikes födda.
2005 - 2017. Totalt antal hemlösa fördelat på social och strukturell hemlöshet 2008-2015. Totalt antal
hemlösa 2005-2019. Källa: Stadskontorets hemlöshetskartläggning, Malmö stad.
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Nybyggnationen av bostäder har varit uppåtgående när det gäller lägenheter i flerfamiljshus19. Detta
gäller såväl i Malmö, som i Skåne exklusive Malmö samt i riket. Malmö bygger dock betydligt fler
bostäder per 1 000 invånare än Skåne och riket per år. När vi analyserar nybyggnationen i en enskild
kommun (även i en större kommun, som Malmö) ser vi ofta större fluktuationer över enskilda år, vilket i
hög grad förklaras av tillfälligheter (när enskilda projekt kan starta). Sett över en tioårsperiod ser vi ändå
en markant ökning av byggandet av flerfamiljshus i Malmö. Byggtakten för småhus har däremot varit
ungefär oförändrad över samma tioårsperiod. Som andra storstäder byggs även i Malmö färre bostäder i
småhus per 1 000 invånare årligen än för på andra håll i landet.

19

Flerfamiljshus avser byggnader med flera bostäder under samma tak.
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Figur 4.10 Antal färdigställda bostäder per år i flerfamiljshus och småhus per 1 000 invånare i Malmö,
Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket. 2008 - 2017. Källa: Kolada20
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Sammanfattningsvis går utvecklingen inom området åt olika håll, sett till de indikatorer vi har haft tillgång
till. Det har å ena sidan skett en ökning av hemlösheten och då framför allt den strukturella hemlösheten
sedan 2013. En stor del av ökningen rör utrikes födda. Trångboddheten (för hushåll utan barn) har å
andra sidan minskat något och byggandet av bostäder i flerfamiljshus sker i snabbare takt än för länet
och riket. En viktig avgörande faktor för förutsättningarna att uppnå målet om bra boende är inkomst,
vilket kommer att beröras nedan. Här är det också viktigt att komma ihåg att detta är variabler som
förändras långsamt. Ledtiderna är långa från beslut till färdiga lägenheter och tiden och sambanden
innan nya bostäder eventuellt också påverkar förhållanden som trångboddhet och hemlöshet är ännu
längre och ”krokigare”. Dessutom finns betydande mätproblem kopplat till hemslöshetsstatistiken.

4.3.3

Utbildning

På utbildningsområdet finns det fyra mål som kan följas upp kvantitativt. Målen är formulerade som att:
•

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

•

Alla barn i Malmö som slutför grundskolestudier ska uppnå behörighet till fortsatta studier på
gymnasiets högskole- eller yrkesförberedande program

•

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

•

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

Underlaget för uppföljningen av målen baseras på statistik hämtat från Skolverket och Kolada. Gällande
målet om att alla barn går i förskola ser vi att andelen barn i åldern 1 - 5 år som är inskrivna på förskola i
visar en uppåtgående trend över tid. Mellan 2013 och 2017 har andelen ökat med 3 procentenheter, från
81 till 84 procent av alla 1 - 5 åringar i staden. Detta betyder också att Malmö har tagit in det gap som
tidigare fanns till övriga Skåne och riket.
Gällande målet att uppnå behörighet till gymnasiet kan detta följas upp dels genom andelen av alla elever
som uppnår kunskapskraven i årskurs 9, dels andelen som uppnår behörighet till yrkesprogram.
Behörighet till yrkesprogrammen ligger för 2018 på 82,2 procent för flickor och 76,6 procent för pojkar.
Resultatet för flickor har ökat något över tid med en tillfällig minskning för år 2017. För pojkar är trenden
något minskande sedan 2009 (79,8 procent) (Kolada). Sett till andelen som når kunskapskraven så finns
det bestående skillnader mellan olika grupper. Flickor når kunskapskraven i högre utsträckning än pojkar,
elever med svensk bakgrund når kraven i högre utsträckning än barn med utländsk bakgrund och barn
födda utomlands. Därutöver når barn med högutbildade föräldrar kraven i högre utsträckning än barn
med låg/medelhögt utbildade föräldrar. Det går däremot att se att det skett en ökning av både andelen
flickor och andelen pojkar som når kraven i alla ämnen sedan 2010. Ökningen har skett för såväl barn
20

Flerbostadshus innehåller tre eller fler lägenheter. Alla kommuner lämnar månatligen in uppgifter om beviljade
bygglov. Färdigställande baseras på slutbesked till byggherren från bygglovsnämnden. Småhus avser friliggande
samt par-, rad- eller kedjehus. Exklusive fritidshus.
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med svensk bakgrund, utländsk bakgrund och barn födda utomlands. För barn födda utomlands har den
positiva utvecklingen dock avstannat sedan 2015. Vi ser också förbättrade resultat oavsett föräldrarnas
utbildningsnivå. Förbättringarna till trots kan vi också se att andelen som når kunskapskraven fortfarande
är lägre jämfört med Skåne och riket. Vidare är andelen som når kunskapskraven lägre än det
modellberäknade värdet, det vill säga än vad vi kunnat förvänta oss med hänsyn tagen till Malmös
socioekonomiska struktur.

Figur 4.11 a-d Utvecklingen i ett antal mål relaterade till skolresultat
a)

Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla
b) Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen för Malmö och riket. Avvikelse från modellberäknat
ämnen i Malmö stad. Fördelat på kön. 2008-2018. Källa:
värde. 2014 - 2017. Källa: Kolada21
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Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla
d) Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla
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Andelen elever som är berättigade modersmålsundervisning har ökat över tid. Detta gäller för Malmö,
Skåne län och för riket. Ökningen har dock varit betydligt kraftigare för Malmö sedan 2012 och 2017 var
60 procent av eleverna berättigade modersmålsundervisning. I riket är det motsvarande siffra 27 procent.
År 2017 var det 62 procent av berättigade elever som också deltog i undervisningen, vilket är en ökning
sedan 2008 då andelen var 58 procent. Samtidigt var det en kraftig ökning runt 2012 i Malmö då 91
procent deltog. Malmö har en något högre andel än Skåne och riket i början och slutet av den uppmätta
perioden. 22
21

Visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för andel
elever som uppnått kunskapskraven har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med
övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars
utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Med lägeskommun avses elever i
kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda.
22 Andel av samtliga elever vars vårdnadshavare (en eller båda) har ett annat språk än svenska som modersmål och
använder det språket i sitt umgänge med eleven på sådant sätt att det språket utgör dagligt umgängesspråk för
eleven, förutsatt dessutom att eleven har grundläggande kunskaper i språket och behöver få
modersmålsundervisning. Språket behöver inte vara dagligt umgängesspråk om modersmålet är ett nationellt
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Målet om att alla elever som påbörjat gymnasiestudier ska ha slutfört sina studier inom en femårsperiod
kan närmast följas upp genom indikatorn andelen som slutfört studier med examen inom 4 år. I Malmö
var andelen 72 procent år 2017, vilket är lägre än riket och övriga Skåne.
För att undersöka målet om tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet kan man kombinera indikatorer för
andelen inskrivna barn och elever samt gruppernas storlek. Malmö visar då en ökning av andelen
inskrivna på fritidshem sedan 2013 och dessutom en högre andel än övriga Skåne och riket. Samtidigt
har elevgruppernas storlek ökat, vilket skulle kunna indikera att den ökande andelen innebär en utmaning
för att bibehålla en god kvalitet.
Sammanfattningsvis sker det en positiv utveckling för flera indikatorer på utbildningsområdet. Samtidigt
så kvarstår skillnaderna mellan olika elevgrupper över tid. Här liksom för övriga områden är det svårt att
relatera observerade förändringar i de studerade indikatorerna till arbetet som följt efter
Malmökommissionen. Samtidigt såg vi i analysen från kapitel 3 att staden under en längre tid aktivt (och
delvis med statens hjälp) tillfört resurser till Malmös skolor och samtidigt aktivt arbetat för att stärka
kvaliteten. Det torde därför stå klart att stadens samlade insatser inom området skola och utbildning ändå
verkar ha haft en viss inverkan även på de mätbara resultaten.

4.3.4

Arbete och inkomst

På arbetsmarknads- och inkomstområdet är det ett mål som kan följas upp med hjälp av statistiskt
underlag, nämligen:
•

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

Detta följs upp genom statistik från SCB som bearbetats av Malmö stad. Ett viktigt mått är
förvärvsintensiteten. Detta har även bäring på målen inom andra områden, såsom boende och
stadsplanering, eftersom förvärvsinkomst starkt påverkar förutsättningarna till bostad. För det första kan
konstateras att Malmö har en lägre förvärvsintensitet jämfört med övriga Skåne och riket för både kvinnor
och män. Utrikes födda har en lägre förvärvsintensitet i Malmö, Skåne och riket. För gruppen utrikes
födda har dock förvärvsintensiteten ökat snabbare i Malmö mellan 2012 och 2016 än för inrikes födda.
Inom Malmö finns stora skillnader mellan olika stadsdelar, där Rosengård har lägst förvärvsintensitet (42
procent 2016) och Västra Innerstaden och Limhamn-Bunkeflo har högst (79 respektive 78 procent 2016).
Förvärvsintensiteten har dock ökat sedan 2012 i samtliga stadsdelar (Stadskontoret, data för respektive
år).
Andelen av befolkningen med ekonomiskt bistånd var 2016 7 procent. Andelen som uppbär ekonomiskt
bistånd är högre jämfört med riket, Stockholm och Göteborg. Skillnaden gentemot övriga storstäder har
dessutom ökat eftersom Malmös minskning avstannade 2008, medan minskningen fortsatte i Stockholm
och Göteborg. Inom Malmö är skillnaderna både mellan stadsdelar och mellan inrikes och utrikes födda
betydande. Även inom samma utbildningsnivå är skillnaderna stora mellan stadsdelarna. Det vill säga, i
stadsdelar med hög andel med ekonomiskt bistånd är andelen med ekonomiskt bistånd högre även inom
gruppen högutbildade. Det finns inte en entydig bild för utvecklingen över tid sett till olika grupper.
En annan viktig del i att mäta ojämlika villkor i ett socialt hållbarhetssammanhang är att se till
inkomsternas fördelning. Ett mått som ofta används är den så kallade Gini-koeffeicienten. Ett högt värde
på Gini-koefficienten indikerar en större ojämlikhet medan ett lägre värde innebär en jämnare
inkomstfördelning. Om värdet var 1 skulle det innebära att en (1) person hade all inkomst medan övriga
ingen och om värdet var 0 skulle alla ha exakt lika inkomst.

minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) eller om eleven är adopterad. Från och med
läsåret 2017/18 ska uppgift om att en elev är berättigad till modersmålsundervisning redovisas på individnivå i
elevinsamlingen
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Figur 4.12 Gini-koefficient efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet och disponibel inkomst (tkr
nominell). Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket totalt. Befolkning 18+ 2011 - 2016.
Källa: SCB23
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I figuren till vänster ovan ser vi att inkomstfördelningen blivit något mer jämn i Malmö under perioden
2011 – 2016 medan ojämlikheten ökat i övriga Skåne och i landet i sin helhet. Trots utvecklingen är dock
inkomsterna i Malmö fortfarande mer ojämlikt fördelade än i Skåne och övriga landet. Jämfört med andra
storstäder ser vi att Malmö år 2016 hade exakt samma gini-koefficient som Göteborg (0,337) och
betydligt lägre än Stockholm (0,403). Än mer intressant är att medan Malmös gini-koefficient sjunker har
såväl Göteborg som Stockholm en ökande ojämlikhet i inkomst. Det är samtidigt viktigt att redan här
påminna om utmaningarna med jämförelser mellan storstadskommuner. Våra svenska storstäder ser
olika ut gällande hur många kommuner som ett funktionellt sammanhängande storstadsområde utgörs
av. I Malmö finns en stor del av de socioekonomiska skillnaderna inom en kommun, medan de i
Stockholm oftare uppträder som skillnader mellan kommuner i Stockholmsregionen. Även om det i
Stockholm stad finns flera så kallade särskilt utsatta områden så finns ett stort antal av de särskilt utsatta
områdena i Stockholmsregionen i Botkyrka och Södertälje kommuner. I både Malmö- och
Göteborgsregionen finns alla de särskilt utsatta områdena inom kommunerna Malmö och Göteborg
(Polisen 2019).
För att utveckla analysen inkluderas även data för genomsnittlig disponibel inkomst per hushåll för
samma period (2011 - 2016). Gini-koefficienten undersöker nämligen endast spridningen av disponibel
inkomst inom gruppen i fråga men säger inget om nivåer av inkomst. Således kan gini-koefficienten vara
stillastående om exempelvis alla inom gruppen får fördubblad inkomst. 24 Den genomsnittliga disponibla
inkomsten har ökat kraftigt i Malmö över perioden (+17%), men det har den även för Skåne exklusive
Malmö (+15%) samt riket totalt (+18%). Därmed har Malmö inte tagit ikapp på den tydliga nivåskillnad i
disponibel inkomst som tydliggörs av figuren.
Sammanfattningsvis så ökar således inkomsterna i Malmö, även om de fortfarande är signifikant under
nivåerna i övriga Skåne, riket i sin helhet eller för den delen andra storstäder. Vi ser heller inte att Malmö
23

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa
transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer
vid försäljning (realisering) av tillgångar, till exempel aktier, fonder eller fastigheter. För att göra jämförelser av till
exempel disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till
hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet.
Konsumtionsenhetsskala: Ensamboende 1,00 Sammanboende par 1,51 Ytterligare vuxen 0,60 Första barnet 0–19 år
0,52 Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42. För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används ginikoefficienten. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en så kallade Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar
gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större
ojämnhet än ett lågt värde. Nämnas bör att för de första två graferna är gini-koefficienten för konsumtionsenheter
över hela befolkningen medan disponibel inkomst är för hushåll 18+. Därmed är jämförelsen mellan graferna något
haltande och bör göras med viss försiktighet, intressanta skillnader mellan de olika geografiska områdena inom
graferna är fortfarande relevanta.
24 Nämnas bör att för de första två graferna är gini-koefficienten för konsumtionsenheter över hela befolkningen
medan disponibel inkomst är för hushåll 18+. Därmed är jämförelsen mellan graferna något haltande och bör göras
med viss försiktighet, intressanta skillnader mellan de olika geografiska områdena inom graferna är fortfarande
relevanta.
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närmar sig inkomstnivåerna i Skåne eller riket. Däremot är fördelningen av inkomster mer jämn i Malmö
än i framför allt Stockholm. Vi ser också en utveckling mot en jämnare i inkomstfördelning i Malmö
samtidigt som utvecklingen är den omvända i exempelvis Skåne i övrigt eller Sverige i övrigt. Här blir det
särskilt viktigt att komma ihåg relationerna mellan den totala relativa inkomstnivån i Malmö och
fördelningen av inkomster inom Malmö. Det är delvis så att den relativt sett jämnare inkomstfördelningen
inom Malmö stad kan ses som ett uttryck för den relativt sett ojämna inkomstfördelningen mellan Malmö
stad och övriga landet.

SAMMANFATTANDE ANALYS
Sammanfattningsvis konstaterar vi att det är svårt att mäta utvecklingen i hälsa, ojämlik hälsa och
hälsans sociala bestämningsfaktorer. En utmaning har varit att kunna koppla hälsodata till
socioekonomiska faktorer på ett dynamiskt sätt. För att göra det hade vi behövt både individdata från
olika registerkällor och kunnat knyta sådana data till exempelvis datainsamlingar via enkäter.
En faktor som är särskilt svår att hantera är betydelsen av de snabba befolkningsförändringar vilka
försvårar jämförelsen av utvecklingen över tid. Detta var en faktor som Malmökommissonen inte
diskuterade i nämnvärd utsträckning i slutrapporten, men som har stor betydelse. Över en tioårsperiod
kan befolkningssammansättningen i staden, eller i ännu större utsträckning i en enskild stadsdel, ha
förändrats så mycket att en enkel jämförelse mellan perioderna inte är möjlig. Utan tillgång till individdata
(data som möjliggör att vi kan följa utvecklingen för enskilda individer och inte bara aggregerat) där vi kan
kontrollera för förändringar i befolkningens sammansättning får vi därför svårt att genomföra den typen av
jämförande analyser. Ett annat skäl till varför det är svårt att mäta förändringar i hälsans utveckling är den
långsiktiga karaktären på data. De processer vi analyserar, exempelvis socioekonomiska förhållandens
betydelse för hälsan, är ofta sådana som förändras långsamt. Just kombinationen av bristande kontroll
på befolkningsförändringar och önskan att analysera långsamma processer är extra förrädisk ur ett
analysperspektiv.
Med hänsyn tagen till detta kan vi dock konstatera att data tyder på en generell förbättring av förväntad
medellivslängd och hälsans sociala bestämningsfaktorer över tid, för de flesta studerade variabler.
Förbättringen gäller både för Malmö i sin helhet, i relation till Skåne och riket, och den gäller ojämlikheten
inom Malmö, mellan såväl in- som utrikes födda och mellan olika socioekonomiska grupper och mellan
stadsdelar. Mot bakgrund av hur Malmö utveckats i relation till andra storstäder eller andra delar av
landet är denna utveckling sannolikt främst kopplad till generella utvecklingsprocesser såsom
konjunkturläget. Den studerade perioden präglas i stor utsträckning av en uthållig förbättring av den
ekonomiska konjunkturen med såväl ökad sysselsättning, ökade privata inkomster och ökade
skatteintäkter. Denna förklaring stärks också av att utgångsläget för många variabler var relativt lågt
direkt efter finanskrisen i slutet av 00-talet. En konjunkturförbättring tenderar att gynna svagare grupper
mer än starka, då dessa grupper oftast drabbas hårdare av exempelvis en konjunkturell arbetslöshet.
Samtidigt konstaterar vi att förbättring inte räcker för att nå upp till flera av de mål som kommissionen
ställde upp i sin slutrapport. I många fall kvarstår ojämlikheterna i både hälsa och i hälsans sociala
bestämningsfaktorer även om det finns en generell förbättring och i andra fall räcker förbättringen inte till
för att nå målen, som ofta får beskrivas som ambitiösa.
Ett undantag från de observerade förbättringarna rör utvecklingen av hemlösheten. Hemlöshet är en
indikator som kan sägas fånga förekomsten av extrem ekonomisk och/eller social utsatthet. Trots
förbättringar i många andra indikatorer utvecklas hemlösheten i fel riktning under största delen av tiden
sedan kommissionens slutrapport. Endast under det senaste året förefaller det ske en vändning. Vi
noterar samtidigt att det är svårt att mäta hemlösheten och att den kan påverkas av många faktorer som
rör just befolkningssammansättningen.
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5 ANALYS OCH LÄRDOMAR
I detta kapitel är syftet att söka besvara de övergripande analysfrågorna för utvärderingsdelen av vårt
uppdrag. Analysfrågorna kan delas in i två grupper – en första grupp som belyser hur förslagen har
hanterats och en andra grupp som belyser utvecklingen i jämlik hälsa och eventuella effekter från
Malmökommissionens förslag. Uppdelningen framgår i punktlistan nedan:
•

Vilket genomslag har Malmökommissionens slutrapport haft? Vad har hänt med kommissionens
förslag? Vad förklarar hur förslagen har hanterats?

•

Hur har utvecklingen sett ut inom de områden som förslagen sökt adressera? Har förslagen och dess
hantering påverkat utvecklingen? Kan man utläsa några effekter av Malmökommissionens förslag?

En tredje analysfråga handlar specifikt om de övergripande rekommendationerna – och avser både hur
dessa hanterats och om man kan se några särskilda effekter från stadens hantering av dessa.
Kapitlet syftar också till att relatera till en teoretisk förståelse av uppgiften att med Malmökommissionen
som hävstång adressera frågan om ojämlikhet i hälsa.
Avslutningsvis återspeglar kapitlet också uppdragets framåtsyftande karaktär och avslutas därför med ett
avsnitt där vi summerar de viktigaste lärdomarna för Malmös fortsatta arbete för jämlik hälsa och social
hållbarhet. Detta länkar också vidare till vårt förslag till en framtida modell för uppföljning av arbetet, som
presenteras i kapitel 6.

MALMÖKOMMISSIONENS GENOMSLAGSKRAFT
5.1.1

Så har Malmö hanterat kommissionens förslag

Kommissionen föreslog totalt 72 konkreta åtgärder för att uppnå 24 mål inom 5 sakområden och för att
förändra och demokratisera ledning och styrning av arbetet i staden. Utöver det lämnade kommissionen
också 2 övergripande rekommendationer.
Förslagen är för det första mycket olika till sin karaktär. En del av förslagen är konkreta och finansiellt
relativt avgränsade, till exempel: ” Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden”.
Andra förslag är finansiellt omfattande och komplexa eller mycket övergripande, som till exempel: ”Minska
bostadsbristen”. Vi kan också förvänta oss att förslagen har en stor spännvidd vad gäller den kostnad det
skulle innebära att genomföra dem, till exempel mellan ett förslag som att ”Skapa fler lättillgängliga
mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet” och förslaget att ”Satsa på två storslagna
stadsförädlingsprojekt – Amiralsstaden och ”Bygga om Dialogen”. En relativt stor del av förslagen handlar
om att utreda möjligheter medan andra förslag syftar till att ta fram handlingsplaner.
För det andra och givet diskussionen ovan kan vi konstatera att förslagen sammantaget innebär en
mycket ambitiös agenda för minskad ojämlikhet i bred förståelse. Förslagen spänner över de flesta av
kommunens verksamhetsområden och berör också andra aktörer såsom Regionen, det privata
näringslivet med flera. Om förslagen blev verklighet skulle det innebära att Malmö tog stora och
avgörande steg mot ökad socioekonomisk jämlikhet. En utmaning i sammanhanget är att förslagen från
kommissionen i många fall lämnar frågan om hur förslagen ska förverkligas obesvarad (till exempel hur
förslagen ska finansieras).
Det finns en viss systematik i variationerna mellan förslagen. Särskilt inom området Utbildning är
förslagen som regel mer genomarbetade, mer avgränsade, mer detaljerade och mer konkreta. Några
exempel är förslagen om att: ”Resultatet av varje skolforms systematiska kvalitetsarbete ska ligga till
grund för hur personalens fortbildning och vidareutbildning prioriteras” och ”Riktade
kompetensutvecklingsinsatser på förskolor och skolor med många barn från flerspråkiga miljöer och i
synnerhet på 1–3 skolor med låg måluppfyllelse. All undervisande personal ska ha kompetens i läs- och
skrivprocessen samt språklig medvetenhet. Om denna kompetens saknas ska kompetensutveckling
göras obligatorisk”.
Det är vår bedömning att arbetet med att ta hand om kommissionens förslag var omfattande och
utmanande. Den stora spännvidden i kommissionens förslag bidrog till nödvändigheten i att staden
sorterade bland förslagen. En nyckelfråga i omhändertagandeprocessen var den remisshantering av
förslagen som initierades och som mynnade ut i en sortering av förslagen i tre typer: redan pågående
arbeten, utvecklingsuppdrag samt utredningsuppdrag. Det fortsatta omhändertagandet av förslagen
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organiserades härigenom inom ramen för den ordinarie förvaltningsstrukturen, även om Stadskontoret
fortsatt hade ett övergripande samordnings- och uppföljningsansvar. I tre årliga uppföljningar, efter det att
kommissionens slutrapport lämnats, presenterar Stadskontoret hur framför allt de förslag som ledde fram
till utredningsuppdrag har utvecklats.
Hur kan vi då sammanfatta hanteringen av förslagen inom de fem sakområdena? En första slutsats är att
det är relativt stora variationer i hur staden har hanterat kommissionens förslag. Detta gäller såväl inom
som mellan de olika sakområdena.
En andra slutsats är att en relativt stor andel förslag har bedömts som pågående arbeten. Samtidigt har
många förslag också krävt en vidare utredning. Totalt initierades mer än 30 utredningsuppdrag som en
följd av kommissionens förslag.
En tredje slutsats är att förslagen har genomförts i varierande utsträckning. I synnerhet förslag som är
relativt enkla och konkreta, eller formulerade med hög grad av precision från kommissionen verkar ha
genomförts i högre grad än andra förslag. För många förslag har dock innebörden i kommissionens
ursprungliga förslag förändrats i utredningsdirektiven eller under utredningens genomförande så att vi
inte kan hävda att förslagen har tagits om hand i det fortsatta arbetet.
En fjärde slutsats är att förändringen, som kommissionens förslag resulterat i, i många fall har varit mer
subtil. Även om förslagen i egentlig mening inte har genomförts så har innebörden i dem påverkat
stadens arbete med de frågor som förslagen handlar om.

5.1.2

Hur förklarar vi Malmös arbete med att ta hand om förslagen

Stadens arbete med att ta hand om kommissionens förslag har främst påverkats av tre förhållanden. För
det första av själva omfattningen av förslagen, för det andra av utformningen av förslagen och för det
tredje (vilket också knyter an till frågan om förslagens detaljering) hur väl förankrade förslagen har varit
hos dem som ska ha huvudansvaret för deras genomförande.
Många av förslagen innebar betydande åtaganden vad gäller både personella och ekonomiska resurser.
Kommissionen hade heller inte gjort någon prioritering utifrån hur angelägna olika förslag kunde
bedömas vara utifrån genomförandets förväntade effekt på ojämlikheten i hälsa. Detta gjordes delvis av
Malmö stad i efterhand genom den remissrunda där ett 30-tal förslag blev utredningsuppdrag.
Sammantaget innebar det att förslagen både var omfattande och att det saknades en prioritering mellan
de ofta stora utmaningarna. Politikens verktyg är att fördela resurser genom prioriteringar. Eftersom
förslagen varken var kostnadsberäknade eller prioriterade saknades förutsättningarnför politiken att
utföra sitt uppdrag, åtminstone utan ytterligare beredning.
Hanteringen förefaller också ha påverkats av förslagens utformning. Här ser vi å ena sidan att
avgränsade, konkreta och mer detaljerade förslag förefaller ha genomförts i större utsträckning än
omfattande, abstrakta, komplexa och övergripande formulerade förslag. Generellt menar vi att den förra
typen av förslag har varit enklare att hantera än den senare. Å andra sidan noterar vi att många av den
förra typen av förslag samtidigt har bedömts som pågående arbete i den inledande hanteringen. Vår
bedömning är att detta i huvudsak förklaras av att vissa av förvaltningarna i staden har varit mer
engagerade i kommissionens arbete med att utveckla förslagen, vilket kan förklara att ett arbete i linje
med förslagen redan påbörjats i samband med detta eller ibland redan tidigare.
Den tredje faktorn som påverkat hanteringen av förslagen handlar om deras förankring. Vi ser att det har
varit lättare att ta hand om förslag som har ett tydligt ägarskap, framför allt i förvaltningsorganisationen.
Detta är tydligt när det gäller förslagen kopplade till utbildningsområdet, där flera förvaltningschefer var
aktiva i dialogprocessen med kommissionen och med utvecklingen av förslagen. Av våra intervjuer
framgår också att det funnits ett tydligt ledarskap kring frågorna inom detta område, vilket också sannolikt
har bidragit till att kommissionens förslag i högre grad än inom andra områden omsatts i praktiken.
Omvänt har också denna förankring inneburit att förslagen blivit mer konkreta och hanterbara inom detta
område, jämfört med för några av de övriga områdena.
I anslutning till detta menar vi att en tydligare politisk förankring hade varit önskvärd. För de ovan
beskrivna områdena, med mer verksamhetsnära förslag, förefaller en nära dialog med förvaltningarna ha
bidragit till en högre genomförbarhet. För mer visionära förslag och förslag som kräver betydande
budgetar finns ett större behov av att politiken är väl införstådda med förslagens innebröd, vad som krävs
för att omsätta dem till praktisk politik och en politisk beredskap att driva frågan även då de uppfattas
som kontroversiellt eller politiskt riskfyllt. Vi menar till exempel att vissa av förslagens omfattning och
utformning, liksom frågan om prioritering och kostnadsberäkningar, hade hanterats annorlunda om
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dialogen mellan kommissionen och politiken hade varit tätare. Detta hade kunnat nås antingen genom att
politiken varit mer involverade i kommissionens arbete eller att kommissionärer hade fått möjligheten att
påverka genomförandet av förslagen i dialog med stadens tjänstepersoner. Vår uppfattning är att det
saknades en sådan dialog inom flera områden och att många av förslagen därför förblev bristfälligt
förankrade och politiskt svårhanterliga.

5.1.3

De övergripande rekommendationerna

De två övergripande rekommendationerna togs delvis om hand på ett annat sätt än vad som gäller för
övriga förslag. Kommunstyrelsen ställde sig bakom dessa och uppdrog åt förvaltningarna i staden att
utveckla sitt arbete så att innebörden i rekommendationerna skulle beaktas.
De två övergripande rekommendationerna är av olika karaktär och har delvis olika bakgrund i staden.
Förslaget om att inrätta ”en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och
göra samhällssystemen mer jämlika” hade föregåtts av flera insatser med en sådan karaktär, främst
exemplifierade med de sociala investeringsfonderna. I flera delar fanns redan, när kommissionen
lämnade sin rapport, viktiga invändningar mot utformningen av sociala investeringsfonder i svenska
kommuner, bland annat hade det kritiserats av den dåvarande ekonomidirektören i kommunen. Kritiken
handlade dels om att förslaget var onödigt komplicerat, dels om att man inte på en ”budgetteknisk” väg
kunde frånta politiken ansvaret för att prioritera mellan sektorer och utgiftsområden. Istället för att
fördjupa och utveckla förslaget med utgångspunkt i den kritik som fanns lämnades förslaget utan vidare
bearbetning över till Malmö stad. Detta ledde till att effekterna av förslaget om att etablera en social
investeringspolitik kom att begränsas till att påverka mer generella synsätt och tankar. Den viktigaste
effekten har kanske varit att lyfta betydelsen av ett långsiktigt och förebyggande arbetssätt för att påverka
jämlikheten i hälsa över tid och att betona att detta är att betrakta som en investering för framtiden
snarare än en kostnad idag.
Även om staden sedan tidigare har haft höga ambitioner när det gäller att involvera boende, brukare och
andra aktörer i stadens utveckling så innebar förslaget om utveckling av kunskapsallianser ett recept på
hur arbetet med kunskapsutveckling och demokratisering skulle kunna systematiseras och ges en större
tyngd i stadens arbete och styrning.
Förslagen från kommissionen har bidragit till att Malmö även efter kommissionen har haft höga
ambitioner på dessa områden. De tydligaste avtrycken för förslagen finner vi när det gäller utvecklingen
av samverkan med frivilligsektorns organisationer och med näringslivet. I den frågan finns även en kritik
mot att avskaffandet av stadsdelarna försvårat för en utveckling av en sådan styrning.
När det gäller systematiseringen av det kunskapsutvecklande arbetet, i form av levnadsundersökningar
eller etableringen av nya mått på utvecklingen, är det vår bedömning att dessa inte har realiserats i
någon större utsträckning. Medan det finns flera goda exempel på samverkan mellan Malmö stad och
andra aktörer såsom regionen, akademin och civilsamhället så har detta inte organiserats systematiskt
och övergripande för att tillsammans utveckla och tillvarata denna kunskap. Det finns alltså god
samverkan mellan grupper inom respektive organisation, men det saknas en systematik som kan ta
tillvara på samverkans och kunskapsalliansernas potential.
Förklaringarna till varför staden inte har fångat upp de övergripande rekommendationerna i högre
utsträckning skiljer sig också delvis åt mellan de två rekommendationerna. När det gäller förslaget om att
etablera en social investeringspolitik menar vi att förslaget var komplicerat och bristande förankrat. I vissa
delar fanns till och med ett motstånd mot de delar av förslaget som innebar ett behov av att utveckla
tekniska lösningar. Förslaget var också svårt för politiken att hantera eftersom det saknades en tyldig bild
av hur detta kunde utformas praktiskt. När det gäller förslaget om kunskapsallianser och demokratiserad
styrning var det vissa delar i förslaget som var enkla att ta till sig, framför allt när det gäller att stärka
samverkan mellan å ena sidan staden och å andra sidan frivilligsektorn eller näringslivet i mer generell
mening. Detta har också haft en positiv påverkan på mycket av arbetet i staden, där man idag ofta
betonar vikten av samverkan. Det finns flera exempel på att samverkan har utvecklats och att
medborgare involverats i utvecklingen. Däremot har det, som vi uppfattat det, brustit i fråga om att
utveckla de mer systematiska delarna i förslaget. Detta riskerar att kunskapsallianserna saknar
förutsättningar att överleva på längre sikt.
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MALMÖKOMMISSIONENS BETYDELSE FÖR UTVECKLINGEN AV
JÄMLIK HÄLSA
5.2.1

Generell förbättring i jämlik hälsa

Sedan Malmökommissionen lämnade sin slutrapport har det skett en generell förbättring av hälsa och
hälsans sociala bestämningsfaktorer i staden, såväl i absoluta termer som i relation till Skåne i övrigt,
riket i övrigt eller andra storstäder. Förbättringen har också i huvudsak gällt utvecklingen av jämlikheten i
hälsa inom Malmö och mellan grupper med olika socioekonomiska villkor.
Att avgöra exakt vilken betydelse Malmökommissionen har haft för denna förbättring är inte möjligt.
Analysen av hanteringen av kommissionens förslag och jämförelserna med utvecklingen i andra
storstäder och landet i övrigt antyder ändå att det är faktorer utanför Malmökommissionen och även
utanför Malmö stads kontroll som har spelat den mest avgörande rollen för den observerade
förbättringen.
Vår slutsats är således att även om man kan säga att utvecklingen inom de områden som förslagen har
adresserat i allt väsentligt har varit positiv så har den inte varit tillräcklig för att man ska nå de mål som
Malmökommissionen satte upp. Det är också sannolikt att den övervägande delen i den observerade
förbättringen kan förklaras av annat än inrättandet av kommissionen eller till och med av andra faktorer
än sådana som Malmö stad har rådighet över. Detta hindrar förstås inte att det också kan finnas faktorer
där kommissionen faktiskt har haft en avgörande betydelse för utvecklingen i jämlik hälsa i Malmö stad.

5.2.2

Främsta påverkan på idéer, tankar och arbetssätt

Det framgår i analysen i kapitel 3 att den främsta påverkan Malmökommissionen sannolikt har haft, är att
arbetet har haft bettydelse för att lyfta och betona frågor om jämlik hälsa och social hållbarhet. När det
gäller frågan om vad Malmökommissionen bidragit till och vad som varit andra faktorers förtjänst har vi
ovan konstaterat att flera av kommissionens förslag redan varit etablerade innan kommissionens
slutrapport lämnades och i några fall redan innan kommissionens arbete inleddes. Då blir därför svårt att
hävda att det är Malmökommissionen som skapat de resultat vi ser i form av olika insatser. Däremot kan
man mycket väl dra slutsatsen att kommissionen bidragit till att legitimera, förverkliga och förstärka
processer som redan kan sägas ha varit pågående.
Flera av de intervjuade hänvisar också till att kommissionens kanske viktigaste påverkan inte är det
konkreta genomförandet av enskilda förslag, utan snarare ligger i att ha bidragit med förändrade
tankesätt och nya sätt att arbeta. Detta är förstås en typ av resultat som är ännu svårare att fånga i en
utvärdering. Men de intervjuade vittnar ändå samstämmigt om att sådana förändringar har ägt rum och
att det många gånger mer eller mindre direkt kan knytas till kommissionens arbete. Särskilt våra
intervjuer och fokusgrupper med förskoleförvaltningen och stadsbyggnadskontorets representanter pekar
i en sådan riktning. Flera vittnar också om att andra förvaltningar, såsom gatukontoret, har integrerat
sociala frågor tydligare i sina agendor, som ett resultat av kommissionens arbete och de processer som
vidtog efter slutrapporten. Detta menar man inte hade hänt eller åtminstone tagit längre tid om det inte
hade varit för Malmökommissionen.
Sammanfattningsvis menar vi det vara väl dokumenterat att Malmökommissionen har bidragit till att
förändra mer övergripande tankesätt och arbetsformer i delar av stadens förvaltning. Detta har bidragit till
att skapa ett utökat handlingsutrymme för tjänstepersoner inom Malmö stad och andra aktörer som är
drivande i arbetet för att öka jämlikheten i hälsa. Det har även potential bidra till att förändra prioriteringar
av insatser och resurser på ett mer genomgripande plan. En relativt välkänd utmaning gällande
horisontella och tvärsektoriella perspektiv är att risken är att det som ska integreras i all verksamhet, inte
fullt ut prioriteras inom någon. För att den perspektivförflyttning som skett också på lång sikt ska bidra till
förädrade prioriteringar krävs därför strukturer som ger stöd till arbetet.

5.2.3

Sämre förutsättningar för långsiktig och strukturell påverkan

Som konstaterats ovan så finns en samstämmighet i att Malmökommissionen har varit viktig för att
förändra attityder, arbetssätt och synsätt, till exempel i förvaltningar som annars inte har arbetat mycket
med jämlikhet, hälsa eller sociala frågor. Men även inom förvaltningar med mer sociala uppdrag har
kommissionens arbete uppfattats som väsentligt och då inte sällan som ett argument för att ytterligare
prioritera sådana förvaltningars arbete. Samtidigt är det vår bedömning att kommissionens aktualitet
försvagats med åren. Ändrade tankesätt och attityder finns kvar hos personer som var med när
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kommissionen arbetade. Men personer slutar och nya börjar. Andra inspirationskällor och annat underlag
kommer till. Flera av våra intervjuade vittnar också om att referenserna till kommissionen och dess
förslag successivt har blivit färre i arbetet inom staden.
Det är å ena sidan naturligt att nya frågor och nya förslag lyfts upp på stadens agenda. Å andra sidan kan
man uppfatta det som att arbetet med Malmökommissionen innebar en relativt stor investering (både i
den tid och de resurser som kommissionen i sig tog i anspråk, men också i det arbete som
förvaltningarna lade ner för att ta hand om förslagen) och att det är avgörande för resurseffektiviteten att
förslagen får en god livslängd. Flera av kommissionens förslag pekar också mot vikten av att etablera
system och strukturer som kan ha en mer långsiktig överlevnad. Några exempel på detta är:
•
•
•

Utveckla nya och kompletterande mått på samhällsutvecklingen som relaterar till en
övergripande hållbarhet
Inkludera regelbundna levnadsundersökningar i (styr)processerna
Uppdra åt ledamöter från Malmökommissionen att tillsammans med Malmö stad, Region Skåne
och intresserade lärosäten skapa ett gemensamt organ för genomförande och uppföljning av
Malmökommissionens arbete.

Vår analys pekar också mot att just den typ av förslag har genomförts i mycket begränsad omfattning.
Det är mot den bakgrunden vår slutsats att kommissionens förslag i begränsad omfattning satt avtryck i
strukturer för en mer långsiktig påverkan och bestående resultat. Detta gäller både kommissionens
övergripande rekommendationer och förslag inom de olika sakområdena.
Ansvaret här ligger, som vi ser det, både på kommissionen och på staden. Kommissionen hade kunnat
vara mer detaljerad i beskrivningarna av hur sådana strukturer skulle kunna skapas och det hade varit
möjligt för staden att ta ett tydligare grepp om etableringen av sådana strukturer. Sammanfattningsvis
menar vi att staden hittills inte i nämnvärd utsträckning har skapat strukturer för att omsätta
kommissionens förslag eller för att resultaten från kommissionen ska få långsiktiga effekter.

VÅR FÖRSTÅELSE AV MALMÖS ARBETE MED JÄMLIK HÄLSA MED
MALMÖKOMMISSIONEN SOM HÄVSTÅNG
Hittills har vi sökt utvärdera Malmös arbete med jämlik hälsa med utgångspunkt i Malmökommissionens
slutrapport. Det betyder att vi har utgått från det vi i kapitel 1 kallade för en programteoretisk
utvärderingsansats. I praktiken har vi sett på kommissionens förslag och försökt se hur dessa har tagits
om hand i det fortsatta arbetet. Att följa förslagens gång från kommissionen, till remisshanteringen fram
till ett genomförande har varit grundläggande för denna förståelse. Liksom även att analysera
kommissionens möjliga påverkan på den faktiska utvecklingen av jämlik hälsa i staden. Det vi har sett i
den analysen är att långt ifrån alla förslagen har genomförts och att det ser olika ut mellan olika
sakområden. I de fall där förslagen inte har genomförts så har det funnits flera olika utvecklingslinjer. I
vissa fall har de bedömts som pågående arbete och detta arbete har i delar inte fullföljts eller stött på
hinder, i andra fall har de utredningar som tillsatts inneburit att kommissionens ursprungliga förslag har
förvanskats. I ytterligare fall har utredningarna lämnat förslag på förändringar som sedan inte har
beslutats.
Den statsvetenskapliga forskningen om implementering handlar om hur vi ska förstå varför fattade
politiska beslut inte genomförs i förvaltningarna. Litteraturen är omfattande och pekar på skiftande
förklaringar över tiden. Frågan är dock om Malmös arbete med jämlik hälsa kan förstås i ett traditionellt
implementeringsteoretiskt perspektiv? Ur detta perspektiv uppstår utmaningen att implantera förslag på
grund av att tjänstepersoner på någon nivå inte gör det som politiken uppdragit dem att göra.
Malmökommissionens förslag är dock inte formulerade av politiken utan av forskare. I senare led har
politiken beslutat att genomföra, eller inte genomföra, förslagen och gett förvaltningar i uppdrag att
genomföra, alternativ inte gett förvaltningen uppdrag om att genomföra, förslaget. Implementeringsteorin
kan appliceras i det led där politiken fattat beslut, såsom om utredningar inte genomförts eller att
förvaltningen inte genomfört beslut om införandet av nya arbetssätt. Det är utvärderarens uppfattning att
detta inte är den huvudsakliga förklaringen till att förslag inte har genomförts. Snarare har det handlat om
att beslut inte fattats, formulerats på ett vagt sätt (såsom att förvaltningen ska beakta utredningen i sitt
arbete) eller att förslagen har förändrats i beredningsprocesserna. Medan implementeringsteorin försöker
förklara varför ett politiskt beslut förvanskas i förvaltningens hantering eller implementering så är
utmaningen i fallet med Malmökommissionen alltså att förstå vad som händer i fältet mellan
kommissionens förslag, förvaltningens hantering och inte minst det politiska beslutsfattandet.
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Vår samlade analys från utvärderingen är att Malmökommissionen hade sitt ursprung i ett initiativ som i
huvudsak kom från akademin och med stöd från tjänstepersoner i staden, och i mindre grad från
politiken. Att inrätta en kommission med grunden i ett hälsoperspektiv blev härigenom också ett sätt att
göra arbetet med sociala ojämlikheter mindre politiskt och mer vetenskapligt.
När kommissionen var inrättad ser vi att förvaltningarnas engagemang i kommissionens arbete varierar.
Vissa av förvaltningarna och andra aktörer såg kommissionen som ett verktyg för att legitimera
satsningar inom det egna förvaltningsområdet, exempelvis inför kommande budgetförhandlingar. Sådana
förvaltningar engagerade sig i större utsträckning än andra och man kan i exempelvis förslagen på
området utbildning och i viss mån även stadsplanering se att det engagemanget bidragit till mer konkreta
förslag än för andra områden.
Vår analys är också att förslagen som kommissionen lämnade inte kan sägas vara vetenskapligt
grundade annat än i en övergripande mening. Det fanns till exempel vetenskapligt stöd för att den fysiska
miljön var viktig för hälsans utveckling i ett bostadsområde, men att satsa till exempel på ”två storslagna
stadsbyggnadsprojekt” kan man inte hävda var ett förslag som vilade på vetenskaplig grund.
Det är vår analys att förslagen är så omfattande och kostsamma att förslagens genomförande kräver ett
omfattande politiskt prioriteringsarbete. Trots detta var politiken inte representerad i kommissionen.
Överlämnandet av kommissionens slutrapport skapade, menar vi, något av ett politiskt dilemma. Stadens
politiska församlingar – kommunstyrelsen, fullmäktige och nämnderna – fick i och med det ta hand om ett
stort antal omfattande, potentiellt kostsamma och många gånger svårgenomförbara förslag. Då förslagen
i sina konstruktioner ofta var oprecisa, inte kostnadsberäknade och saknade strategier för genomförande
var en första åtgärd att tillsätta utredningar för att vidareutveckla och bedöma förslagen. Vi menar att en
stor del av det arbetet med fördel hade kunnat göras redan inom ramen för kommissionens arbete, om
ett närmare samarbete med stadens tjänstepersoner och med politiken hade sökts. Förslagen inom
området utbildning framstår här som ett undantag.
Vi har i analysen sett att utredningarna ofta kom att förändra förslagen från kommissionen. I flera fall så
mycket att man kan hävda att kommissionens ursprungliga förslag förvanskats i utredningarna. Å ena
sidan kan man konstatera att detta säkert varit nödvändigt för att möjliggöra ett genomförande. Å andra
sidan hade kommissionen redan från början vunnit i legitimitet genom att inte lägga fram vad som senare
ska framstå som otillräckligt genomarbetade förslag.
Även efter en bearbetning av förslagen i utredningarna finns flera exempel på hur politiken har ”duckat”
för beslut om de föreslagna åtgärderna. Kommunstyrelsen har i flera fall lagt fram utredningarnas förslag
utan att fatta några beslut om dem. I andra fall har man ställt sig bakom utredningsresultaten men sedan
lämnat över ärendena att hanteras i en budgetprioritering varpå åtgärderna då inte prioriterats.
En annan del i balansen mellan olika intressen handlar om prioriteringen av sociala frågor och områden.
Att prioritera sociala frågor högre var en grundläggande premiss för hela tillsättandet av och arbetet i och
med kommissionen och dess förslag. På ett sätt kan man hävda att politiken varit medveten om detta i
och med kommissionens inrättande. Men samtidigt saknas mandat och direktiv som anger ramarna för
en sådan prioritering. Hur mycket mer skulle Malmö stad vara beredd att satsa på ett förebyggande
arbete för för jämlik hälsa? Den frågan hade inget svar. Kommissionen behövde därför aldrig hantera
prioriteringsfrågorna, vilket så småningom ledde till kommunstyrelsens svårigheter att fatta beslut som
innebar olika typer av kostnadsåtaganden.
Sammanfattningsvis menar vi att Malmökommissionen både har tjänat på och missgynnats av den
vetenskapliga legitimiteten. Den vetenskapliga förankringen var viktig för att få legitimitet för att arbeta
med frågorna, men den har inte räckt till för att få kommissionens förslag genomförda. Här hade det varit
värdefullt med en större förståelse för de politiska utmaningarna i en kommunal kontext. Vår slutsats är
att politiken har en viktig roll att spela i ett så pass övergripande förändringsarbete som det som
Malmökommissionens förslag innebar. Ett exempel på hur detta kan göras kan tas från den kommission
som tillsattes i Stockholm. Där utgjorde politiker från samtliga partier en referensgrupp till kommissionen
som skulle bidra med erfareheter från politiken och underlätta genomförandet (Forsemalm, 2019).
Politiken hade då kunnat ge riktning, ställt krav på underlag och bidragit med prioriteringar i förhållande
till kommissionens arbete och förslag.
Ett andra teorifält, som vi menar är av betydelse för att förstå stadens arbete med Malmökommissionens
förslag, är det som på engelska brukar kallas för governance. Governance handlar om att en enskild
aktör, exempelvis en förvaltning i Malmö stad, inte räcker till för att adressera komplexa
samhällsutmanignar, som till exempel förekomsten av en ojämnt fördelad hälsa. När det gäller komplexa
frågor och problem så krävs att flera aktörer samverkar. Det kan handla om politiska aktörer på flera olika
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geografiska nivåer (som brukar kallas för multi level governance) eller om aktörer från olika sektorer. Vi
menar att Malmö stad i sin hantering av kommissionens förslag i allt för liten utsträckning har insett vikten
av en sådan samverkan.
Vi har i analysen sett att staden som organisation har relativt stor rådighet över vissa områden och frågor
och där också har bättre möjligheter att förverkliga och genomföra olika förslag. Inom andra områden ser
bilden annorlunda ut. Inom till exempel bostadsförsörjning eller hälso- och sjukvård är förhållandena
annorlunda. Inom bostadsförsörjningsområdet är staden i hög grad beroende av privata aktörer för att
exempelvis ett byggande av lägenheter ska ske. Inom hälso- och sjukvården är det framför allt Region
Skåne som har det huvudsakliga mandatet. Inom de flesta områden är ansvaret i hög grad delat,
exempelvis mellan olika nivåer eller sektorer.
På några områden menar vi att Malmö stad har skapat bra villkor för en samhandling när det gäller
omhändertagandet av kommissionens förslag. Det gäller till exempel samverkan mellan staden och
bostadsbolagen och byggherrarna. Tydligast ser vi det i samband med Amiralstaden och Bygga-omdialogen. På andra områden har samverkan inte prioriterats lika tydligt. Ett sådant område rör hälso- och
sjukvården. Här saknar vi en gemensam dialog och samsyn kring kommissionens förslag mellan staden
och regionen.
Slutsatsen blir att de viktiga frågorna om governance, eller översatt till praktisk svenska: samhandling –
både mellan sektorer och nivåer – inte har hanterats på ett strategiskt sätt, vilket bidragit till att minska
det långsiktiga genomslaget inom vissa områden och för vissa av kommissionens förslag.

LÄRDOMAR FÖR ETT FORTSATT ARBETE MED JÄMLIK HÄLSA OCH
SOCIAL HÅLLBARHET
Hur ska vi då se på erfarenheterna från Malmökommissionen i ett framåtblickande perspektiv? Några av
erfarenheterna från arbetet med och omhändertagandet av Malmökommissionen och dess förslag är som
vi uppfattar det särskilt värdefulla att ta vara på, både för Malmö stad och till delar också i ett mer allmänt
perspektiv. Som vi bedömer det är det framför allt två delar som vi menar är särskilt viktiga för staden att
ta tillvara:
•
•

5.4.1

Bygg vidare på kunskapsallianstanken från Malmökommissionen
Sätt strukturerna för ett framgångsrikt systematiskt förändringsarbete

Bygg vidare på kunskapsallianserna

I Malmökommissionen lanserades en övergripande rekommendation om att skapa kunskapsallianser och
utveckla formerna för en demokratiserad styrning.
En viktig del i tanken om kunskapsallianser var att nyttja kunskaper och beprövade erfarenheter från
akademi och forskning, från praktiken inom olika sektorer och från brukare och andra intressenter. En del
av detta har gjorts inom ramen för stadens fortsatta omhändertagande av kommissionens resultat och
slutsatser. Andra delar har inte tillvaratagits i den utsträckning som kommissionens förslag innebar och
inte med den systematik som kommissionen avsåg.
Här finns till exempel en kritik från delar av frivilligsektorn om att det har blivit svårare att ha en dialog
med stadens företrädare efter omorganisationen och avskaffandet av stadsdelarna och de tidigare
områdesprogrammen. Delvis liknande röster hörs också från akademiska kretsar, som menar att de inte
har haft den roll i uppbyggandet av kunskapsallianserna som föreslogs i kommissionens slutrapport.
Det vi främst ser i vår analys är att få av de strukturerna för bevakning, uppföljning och lärande kopplade
till förslagen om jämlik hälsa och mer jämlika och hållbara sociala villkor har upprättats. Vi saknar en
systematisk uppföljning av jämlik hälsa, något som delvis kan komma att adresseras i en framtida
hållbarhetsredovisning enligt agenda 2030 men som ändå behöver en särskild uppmärksamhet. Det
saknas vidare data för en nödvändig nedbrytning på socioekonomiska faktorer av de indikatorer man vill
följa upp för utvecklingen i jämlik hälsa (se kapitel 6). Det saknas strukturer för att samla in och hantera
sådana data – särskilt individbaserade registerdata – som också kan utgöra grunden i en fördjupad
kunskapsutveckling och utvärdering av enskilda åtgärder kopplade till ökad social hållbarhet.
Vi menar därför att sådana kunskapsallianser behöver utvecklas. Basen för dem kan förmodligen vara
den avdelning för analys och hållbarhet som är under uppbyggnad på stadskontoret, Malmö stad Den
behöver stärkt kompetens och den behöver utveckla en systematisk samverkan och avtal med de egna
förvaltningarna, akademisk forskning, SCB och frivilliga organisationer runtom i staden.
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Målet bör vara en både övergripande och detaljerad kunskapsuppbyggnad om social hållbarhet och
jämlik hälsa i Malmö, som innefattar deskriptiv analys, analyser av samband och orsaker, utvärdering av
resultat och effekter av åtgärder och insatser, beräkningar av samhällsekonomiska kostnader och intäkter
samt ett stöd till nämnder och förvaltningar i implementeringen av metoder och strukturer. Just stödet till
implementering och strukturer beskriver vi ytterligare i punkten nedan.

5.4.2

Sätt strukturerna för ett framgångsrikt systematiskt förändringsarbete

Malmökommissionen och dess förslag var ambitiösa både i detaljer och i ett större förändringsperspektiv.
Denna utvärdering har pekat på att kommissionen har påverkat arbetssätt och tankemodeller i olika delar
av stadens förvaltning. Kommissionens förslag har också lett till flera konkreta utvecklingsinsatser. Men
utmaningarna har varit att sätta strukturer för långsiktig och bestående förändring.
Implementeringsforskningen har sammanfattats bland annat av Socialstyrelsen, som pekar på ett antal
steg för att skapa ett framgångsrikt implementera ett systematiskt förändringsarbete. Stegen i modellen
är de fyra som framgår i figur 5.1 nedan.
Figur 5.1 Socialstyrelsens modell för en framgångsrik implementering

Det första steget är att skapa en tydlig bild över behoven och vilka insatser som är lämpliga för att
hantera dessa. En tydlig analys över nuläget genomfördes inom ramen för Malmökommissionen, vilket
kan sägas motsvara det första steget. Inför att insatserna ska implementeras eller genomföras krävs en
tydlig förankring i alla delar av verksamheterna och en tydlig planering där såväl praktiker, chefer,
sakkunnika och beslutsfattare är invoverade öfr att säkra nödvändiga resurser. Här konstaterar vi att
Malmökommissionens arbete redan i behovsinventeringen hade gynnats av en prioritering baserat på å
ena sidan vilka behov som är störst och å andra sidan förutsättningarna att på kortare sikt omsätta
förslagen i praktiken. Detta menar vi hade gynnat genomförandet av förslagen. De mål som
Malmökommissionen sätter upp belyser behoven, medan kommissionens åtgärdsförslag redovisar hur de
ska lösas. Målen kan härledas ur den vetenskapliga forskningen som visar att de faktorer målen
adresserar är viktiga för utvecklingen av jämlik hälsa. Förslagen till åtgärder har inte samma förankring.
För att skapa en samsyn kring vilka åtgärder som är mest effektiva behöver man bygga en kunskap om
åtgärderna, om deras kostnader, deras effekter och deras förväntade nyttor. En sådan kunskap saknas i
anslutning till Malmökommissionens förslag, men den är nödvändig för att skapa en strukturerad
förändringsprocess. Med uppbyggda kunskapsallianser som beskrivs ovan skapas förutsättningar för att
nå en sådan kunskap. En sådan kunskap är i sin tur avgörande för politikens prioriteringar som i sin tur är
nödvändiga för att åstadkomma förändring.
Med färre, mer avgränsade och tydligare definierade förslag till åtgärder och metoder skapas
förutsättningar för att installera och verkligen tillämpa metoder och arbetssätt. Men även ett sådant arbete
behöver en kontinuerlig uppföljning och ett praktiskt stöd. Detta är också något som kan skapas med
inspiration och systematik från kunskapsalliansbegreppet. Men kopplingen till frågor som politiska beslut
och finansiering är också nödvändig för att nya arbetssätt inte bara ska introduceras utan också
genomföras och vidmakthållas.
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6 FÖRSLAG TILL MODELL FÖR UPPFÖLJNING AV
JÄMLIK HÄLSA
I uppdraget att utvärdera Malmös arbete med jämlik hälsa efter Malmökommissionen ingår även att
föreslå en modell, eller ett system, för hur staden fortsatt ska kunna följa upp utvecklingen i jämlik hälsa, i
syfte att kunna göra rätt prioriteringar och vidta förebyggande insatser i bred bemärkelse för att öka
jämlikheten i hälsa. Detta kapitel redogör för ett sådant förslag till modell för löpande uppföljning av
utvecklingen i hälsa och hälsans sociala bestämningsfaktorer. Med modell menar vi ett sammanhållande
svar på frågan om vad som ska följas upp och hur detta bäst görs. Den modell vi presenterar innehåller:
•

En bakgrund kring modellens syfte, koppling till Malmökommissionen och Malmös pågående arbete
med utvecklingen av ett uppföljningssystem för att följa de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda
2030

•

Ett förslag på vilka indikatorer som bör väljas att ingå i en uppföljning, med utgångspunkt i
Malmökommissionens arbete

•

En jämförelse mellan förslaget till valda indikatorer och Malmös arbete med uppföljning av
hållbarhetsmålen

•

En beskrivning av hur arbetet med uppföljning av jämlik hälsa kan organiseras

Modellen är därmed också första steget i vad vi i föregående kapitel rekommenderade som de två
viktigaste frågorna att ta vara på från arbetet med Malmökommissionen.

BAKGRUNDEN TILL FÖRSLAGET OM EN MODELL FÖR UPPFÖLJNING
Den modell vi föreslår har sin bakgrund i det förslag som lämnas i Malmökommissionens slutrapport. I
rapporten föreslår kommissionen flera åtgärder för att stärka uppföljningen av arbetet med jämlik hälsa,
efter det att kommissionens arbete avslutats. Åtgärderna som föreslås finns under den övergripande
rekommendationen om att förändra processerna för en socialt hållbar utveckling genom
kunskapsallianser och demokratiserad styrning. De viktigaste åtgärderna är:
•

Inkludera regelbundna levnadsundersökningar

•

Skapa (tillsammans med Region Skåne och intresserade lärosäten) ett gemensamt organ för
genomförande och uppföljning av Malmökommissionens arbete.

Under området hälso- och sjukvård finns också det relaterade förslaget om att skapa:
•

en fortlöpande epidemiologisk bevakning kopplad till analys och förslag till effektiva åtgärder för att
minska hälsoskillnader och förbättra hälsan för alla Malmöbor

Från vår analys i kapitel 3 framgår att dessa åtgärder ännu inte har tagits om hand i stadens arbete fullt
ut. Dock kan vi se att arbetet med att implementera de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, som
introducerats i staden sedan 2016, delvis möter innehållet i dessa åtgärder.
Den modell vi enligt uppdraget här ska utveckla ska därför ta hänsyn till det arbete som redan pågår när
det gäller uppföljningen av hållbarhetsmålen och Agenda 2030, men samtidigt också säkerställa att man
då inte förlorar viktiga delar i uppföljningen av Malmökommissionens arbete samt att också lämna ett
förslag på hur arbetet med uppföljningen behöver organiseras.

FÖRSLAG PÅ PRIORITERADE INDIKATORER
Arbetet med att välja ut och föreslå indikatorer har utgått från de indikatorer som presenterades i
Malmökommissionens slutrapport. Några grundläggande principer har varit att indikatorerna ska
återspegla hälsoläget hos Malmös befolkning, men även livsstilsrelaterade vanor och beteenden, att de
ska ge en bild över utvecklingen i vad som kallas hälsans sociala bestämningsfaktorer samt att de ska
belysa utvecklingen i de samhällssystem som påverkar såväl de sociala bestämningsfaktorerna som
befolkningens hälsa direkt. Detta är en indelning som också är identisk med Malmökommissionens
grundläggande synsätt.
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Tanken är vidare att de valda indikatorerna ska återspegla eventuella ojämlikheter i förhållandena och
utvecklingen, också det i linje med Malmökommissionens grundläggande uppdrag om att bidra till ökad
rättvisa, jämlikhet och social hållbarhet. Det betyder att indikatorerna så långt möjligt ska kunna brytas
ned och analyseras med avseende på faktorer (jämlikhetsfaktorer) som kön, ålder, civilstånd/hushållstyp,
födelseland, utbildning, sysselsättning, inkomst, och vilken del av staden man är bosatt i.
Som stöd för en sådan diskussion hölls under våren 2019 en fokusgrupp på temat uppföljning av jämlik
hälsa. I fokusgruppen deltog forskare från Södertörns högskola 25, representanter från Malmö stad och
WSP. Fokusgruppen syftade till att identifiera ett antal principer, eller kriterier, utifrån vilka ett urval av
relevanta uppföljningsmått görs. Frågeställningar som behandlades under fokusgruppen berörde
framförallt förslag till framtida uppföljning av hälsans jämlikhet beträffande dataunderlag,
gruppuppdelning, trender, indikatorurval med mera.
Vårt förslag presenteras i form av en ”prioriterad” indikatorlista, uppdelad på områdena: registerbaserade
hälsoindikatorer, självskattade hälsoindikatorer, självskattade livsstilsindikatorer, indikatorer för
utvecklingen i sociala bestämningsfaktorer samt indikatorer för samhällssystemens utveckling. I tabellen
nedan anges område för område de indikatorer vi uppfattar är de mest centrala för en aktiv uppföljning av
jämlik hälsa med utgångspunkt i Malmökommissionen. För varje indikator föreslår vi också vilken
nedbrytning på jämlikhetsfaktorer som i första hand bör göras. Slutligen kommenteras tillgången till data
för indikatorn. Vi har här valt att ta med indikatorer som i dagsläget har en begränsad nedbrytbarhet på
jämlikhetsfaktorer, men som vi menar är centrala för en väl fungerande uppföljning.
Förslag till prioriterade indikatorer i uppföljningen av arbetet med jämlik hälsa efter Malmökommissionen
Typ av indicator

Indikator

Specifikation

Nedbrytning

Kommentar kring
datatillgång

Registerbaserade
hälsoindikatorer

Förväntad
återstående
medellivslängd

Förväntad
återstående
medellivslängd vid
30 års ålder

Data från SCB.

Ohälsotal

Antal ohälsodagar i
genomsnitt per
person i åldern 20 64

Bör brytas på kön
och
utbildningsnivå.
Ytterligare
nedbrytning kan
vara möjlig och av
intresse.
Bör brytas på ålder
och kön.

Självskattade
hälsoindikatorer

Psykisk ohälsa

Fysisk hälsa

Tandhälsa

25

Nedsatt psykiskt
välbefinnande

Självskattad allmän
hälsa

Självskattad
tandhälsa
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Data från
Försäkringskassan
Eventuellt kan data
från Region Skåne
användas (se nedan)

Bör brytas på
ålder, kön,
utbildningsnivå och
härkomst.

Data från Region
Skåne.

Bör brytas på
ålder, kön,
utbildningsnivå och
härkomst.

Data från Region
Skåne.

Bör brytas på
ålder, kön,
utbildningsnivå och
härkomst.

Data från Region
Skåne.

Regelbundenheten i
datainsamlingen har
varierat.

Regelbundenheten i
datainsamlingen har
varierat

Regelbundenheten i
datainsamlingen har
varierat

Självskattade
livsstilsindikatorer

Fysisk aktivitet

Bör brytas på
ålder, kön,
utbildningsnivå och
härkomst.

Data från Region
Skåne.

Andel I
befolkningen som
uppgav daglig
tobaksrökning

Bör brytas på
ålder, kön,
utbildningsnivå och
härkomst.

Data från Region
Skåne.

Inkomst

Disponibel
medelinkomst

Bör brytas på
ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, geografi

Sysselsättning

Andelen
förvärvsarbetande i
befolkningen

Bör brytas på
ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
utbildning, geografi

Utbildning

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
inkomst, geografi

Bör brytas på
ålder, kön,
härkomst, geografi

Barnfattigdom

Andel barn I
ekonomiskt utsatta
hushåll

Kan brytas på
geografi (stadsdel)

Trångboddhet

Andel hushåll utan
barn

Härkomst, geografi

Data från SCB.
Datatillgång bör
förbättras för att
möjliggöra
nedbrytningar.
Samarbete med
universitet kan
krävas.
Data från SCB.
Datatillgång bör
förbättras för att
möjliggöra
nedbrytningar.
Samarbete med
universitet kan
krävas.
Data från SCB.
Datatillgång bör
förbättras för att
möjliggöra
nedbrytningar.
Samarbete med
universitet kan
krävas.
Data från SCB,
bearbetat av Rädda
Barnen/Malmö
Universitet.
Data från Malmö stad

Rökning

Indikatorer för
sociala
bestämningsfaktorer

Hemlöshet

Indikatorer för
samhällsystemens
utveckling

Självskattad fysisk
aktivitet

Andel 4åringar i
trångbodda hushåll
Andel av
befolkningen

Förskoleräckvidd

Andel barn
inskrivna i
förskolan, ålder 1 –
5 år.

Grundskolans
resultat

Andel elever som
uppnått
kunskapskrav i alla
ämnen åk 9

Gymnasieskolans
resultat

Andel elever som
avslutar
gymnasieutbildning
med examensbevis
inom 4 år.
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Bör göras
nedbrytbart på
ålder, kön,
härkomst
Begränsad
nedbrytbarhet.
Nedbrytning per
stadsdelar bör vara
möjlig.
Bör brytas ned på
kön, föräldrars och
eget födelseland,
föräldrars
utbildningsnivå,
och stadsdel.
Bör brytas ned på
kön, föräldrars och
eget födelseland,
föräldrars

Regelbundenheten i
datainsamlingen har
varierat

Regelbundenheten i
datainsamlingen har
varierat

Data från Malmö
stad. Datatillgången
bör förbättras och
regelbundenheten
säkras.
Data från Malmö stad
(SKR).

Data från Malmö stad
(SKR).
Nedbrytbarheten idag
begränsad.

Data från Malmö stad
(SKR).
Nedbrytbarheten idag
begränsad.

utbildningsnivå,
och stadsdel.
Lärarnas
kompetens

Bostadsbyggande

Andelen pedagoger
med
högskoleutbildning
(förskola,
grundskola,
gymnasium) i
förhållande till antal
elever
Andel av nybyggda
bostäder som är
prisrimliga
bostäder. 5 800
kr/m² boarea (BOA)

Bör brytas ned på
stadsdel för
förskola och
grundskola.

Data från Malmö stad
och Skolverket

Bör brytas ned på
stadsdel.

Data från Malmö stad
och Boverket

I listan ovan har vi prioriterat att inkludera indikatorer där en åtkomst och en nedbrytning på åtminstone
vissa av de önskade jämlikhetsfaktorerna antingen är möjlig redan i dagsläget eller att vi bedömer den
som möjlig utan allt för stora investeringar i datainsamling och hantering. I bilaga 3 redovisar vi ytterligare
indikatorer som skulle kunna användas för uppföljningen av jämlik hälsa med utgångspunkt i
Malmökommissionens arbete. Där inkluderas indikatorer som vi i dialog med forskargruppen som nämnts
ovan och med våra uppdragsgivare antingen bedömer som något mindre centrala (till exempel där det
finns stor samvariation med andra indikatorer) eller där det är svårt att genomföra en nedbrytning av data
på de jämlikhetsfaktorer vi önskar.

RELATIONEN TILL MALMÖS HÅLLBARHETSUPPFÖLJNING
För att relatera vårt förslag till modell till det pågående arbetet med att integrera och följa upp de globala
hållbarhetsmålen sammanfattar vi i figuren nedan de föreslagna uppföljningsmåtten och sätter dem i
relation till de globala målen i Agenda 2030. Vi utgår i figur 6.1 nedan från samtliga de mått som vi har
analyserat och som finns återgivna i bilaga 1. De mått som markeras med fetstil är de mått som vi har
föreslagit ingår i de prioriterade indikatorerna i föregående avsnitt.
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Figur 6.1 Föreslagna uppföljningsmått och måttens relation till globala mål i Agenda 2030
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Om vi vänder på resonemanget så pågår det för närvarande ett utvecklingsarbete för stadens
hållbarhetsredovisning, som syftar till att integrera en uppföljning av de globala målen (Agenda 2030).
Centralt i det arbetet är att identifiera vilka indikatorer som ska användas för att följa upp de 17 målens
utveckling för Malmö stad.
För att undvika dubbelarbete bör indikatorerna och uppföljningen enligt den modell vi här föreslår därför
så långt som möjligt integreras i arbetet med hållbarhetsredovisningen. I det utkast till
hållbarhetsredovisning för 2018 som vi har haft tillgång till i samband med utvecklingen av denna modell
finns indikatorer som fångar merparten av de indikatorer vi föreslår för att följa upp omhändertagandet av
Malmökommissionens arbete. I bilaga 3 finns en fullständig lista på de indikatorer vi föreslår för den
fortsatta uppföljningen av arbetet med jämlik hälsa efter Malmökommissionen.

SÅ KAN UPPFÖLJNINGSARBETET ORGANISERAS
Slutligen vill vi lämna ett förslag till hur uppföljningsarbetet bör organiseras för att möta förslagen och
innebörden i Malmökommissionens arbete. Vi diskuterar därför organiseringen i två delar, dels en
uppföljning av de indikatorer som vi föreslagit ovan, dels en generell organisatorisk utveckling av
uppföljningen och lärandet kring jämlik hälsa och social hållbarhet i Malmö stad. Förslaget bygger vidare
bland annat på de rekommendationer vi lämnade i kapitel 5.
När det gäller uppföljningen av de föreslagna indikatorerna menar vi att ansvaret för att samla in (köpa in)
och sammanställa data bör ligga på avdelningen för analys och hållbarhet som för närvarande är under
uppbyggnad inom Stadskontoret vid Malmö stad. Vi har ovan pekat på att det finns ett utvecklingsbehov
kopplat till merparten av indikatorerna. Främst består det i att säkerställa datatillgång och att utveckla
data så att en önskad nedbrytning på jämlikhetsindikatorer faktiskt blir möjlig. Det kan betyda att öka
urvalets storlek och regelbundenheten i insamlingen i de delar där data bygger på självskattade uppgifter.
Det kan också betyda att man behöver säkerställa att självskattade data kan kombineras med
registerdata. Det kan också betyda att man behöver arbeta med individdata i stället för aggregerade data
i några av de registerbaserade indikatorerna.
Det redan sagda ställer stora krav på datasäkerhet och integritet. Som nämnts i tabellen ovan kan det i
sin tur innebära att staden behöver söka ett systematiskt forskningssamarbete för att få rätten att
använda den typen av data från i första hand SCB men kanske även från regionens data eller från andra
databaser. Vi ska nedan återkomma till vilken roll vi menar att tillgången till individdata kan ha även
utöver att följa upp de listade indikatorerna, när det gäller att bygga upp kunskapen om hälsan och
hälsans bestämningsfaktorer.
I kommissionens förslag om att utveckla processerna genom att skapa kunskapsallianser och
demokratiserad styrning finns bland annat krav på löpande bevakning av hur ojämlikheten i hälsa och
den sociala segregationen utvecklas i Malmö:
”Kommunen måste ta ett ansvar för att kontinuerligt följa och analysera hälsoutvecklingen i staden. Det
gäller givetvis hela livscykeln, från graviditeten till sista andetaget. Det behövs en fortlöpande
epidemiologisk bevakning kopplad till analys och förslag till effektiva åtgärder för att minska
hälsoskillnader och förbättra hälsan för alla Malmöbor. Den epidemiologiska bevakningen bör samordnas
med motsvarande analys av övriga sociala bestämningsfaktorer för hälsan som samlas in och som
redovisats i denna rapport.”26
Folkhälso- och jämställdhetsberedningen (beredning till kommunstyrelsen) kom redan 201427 fram till att
en epidemiologisk bevakning (ungefär: systematisk uppföljning av jämlik hälsa) bör bestå av en
systematisk löpande sammanställning och analys av hälsorelaterad information. I utredningen
konstateras att den data som hanteras inom ramen för epidemiologisk uppföljning, ska kunna brytas på
olika socioekonomiska grupper och geografiska skalor. Detta för att kunna sätta resultatet av analyserna i
relation till den övergripande ambitionen att göra hälsans fördelning mer jämlik.
I utredningen definieras hantering och analys av data, organiseringen av ett sådant arbete och relaterad
kompetens som nyckelfaktorer och därmed utvecklingsområden i fråga om att kunna skapa former för ett
kvalificerat analysarbete av den epidemiologiska bevakningen. I denna fråga lyfts också
kunskapsallianser fram som en central framgångsfaktor, där Region Skåne och olika lärosäten i regionen
omnämns som centrala aktörer för staden att samverka med kring uppbyggnaden av en sådan funktion.
26
27

Malmös väg mot en hållbar framtid (2013) sid. 125
Beredningsbrev STK-2014-1210
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Vidare konstateras i utredningen att uppföljningen av hälsodata inte bör analyseras isolerat utan kopplas
samman med underlag från stadens olika verksamheter och verksamhetssystem. En av de huvudsakliga
slutsatserna i utredningen är att analyser av fördelningen av hälsan och hälsans sociala
bestämningsfaktorer bör kopplas ihop med en uppföljning och en utvärdering av stadens insatser och
åtgärder, vilka syftar till att påverka hälsans fördelning. Detta betonas i utredningen som avgörande för
att kunna bedöma insatsernas effekter på hälsans fördelning och för att kunna ge underlag för framtida
prioriteringar.
I vår analys i kapitel 3 konstateras att detta förslag inte genomförts ännu. Med utvecklingen av stadens
hållbarhetsredovisning tas dock ett första steg i en sådan riktning. Samtidigt har vi i vår analys sett att det
är en svår uppgift att följa upp och utvärdera utvecklingen i hälsa i ett jämlikhets- eller
hållbarhetsperspektiv. En av våra slutsatser är att Malmö inte systematiskt har byggt sin kunskap genom
att utnyttja individdata. De indikatorer vi föreslagit ovan är alla aggregerade mått som kan ge en
fingervisning om läget i staden vad gäller utvecklingen i jämlik hälsa. Dock, som framgått exempelvis i
kapitel 4 i denna rapport, så är det svårt att utifrån sådana indikatorer dra slutsatser om vad som har
skapat dessa nulägen och förändringar. Annorlunda uttryckt så säger indikatorerna inget eller litet om vad
som skapat dessa förhållanden, förbättringar eller försämringar. Vi får ingen kunskap om kausalitet.
Vi menar att ett epidemiologiskt bevakningssystem såsom det skissas i kommissionens slutrapport också
bör innefatta möjligheten att göra analyser av samband och kausalitet. En del sådant arbete förekommer
redan, till exempel i samverkan med Region Skåne och med Malmö- och Lunds universitet. Det handlar
dock om avgränsade och ofta tillfälliga studier. Här avser vi istället en systematisk uppbyggnad av en
analysfunktion med god och säkerställd datatillgång.
Sverige har en unik tillgång till individdata, det vill säga registerbaserade data om varje individ. Registren
innehåller uppgifter om kön, ålder, adress, födelseland, föräldrars födelseland, högsta utbildningsnivå,
inkomst, arbetsplats, annan försörjning och så vidare. Dessa data uppdateras löpande. Denna typ av
data finns i första hand hos SCB, men i viss utsträckning även hos Försäkringskassan, Skatteverket med
flera. I forskningssyfte kan sådan data kombineras med data från exempelvis kommunen eller med
självskattade data som samlas in från individerna med hjälp av en enkät. Många av uppgifterna är
känsliga personuppgifter och kraven på hantering av sådana är rigorösa. Men i samverkan mellan
staden, regionens egen forskningsverksamhet och något eller några av universiteten i regionen bör
tillgång till sådana data kunna nås.
Med tillgång till omfattande individdata, som löper över tid, och med moderna datorbaserade
analysverktyg finns idag många möjligheter att fördjupa kunskapen om vilka sambanden är mellan
exempelvis hälsans sociala bestämningsfaktorer och olika hälsoutfall. Möjligheterna att utvärdera olika
typer av socialt förebyggande insatser skulle också stärkas påtagligt med tillgång till den typen av data
och verktyg för hur den kan analyseras och användas. En viktig fördel med individdata är att vi inte bara
kan följa olika statiska nulägen till exempel i enskilda stadsdelar. Vi kan istället se i vilken grad till
exempel omflyttningar av invånare, i kommunen eller en enskild stadsdel, förklarar den observerade
utvecklingen ifråga. En kunskap som på ett många gånger avgörande sätt skulle förbättra precisionen i
analyserna.
Det förslag till modell vi skisserar här är i grunden ett förslag till en modell för en kvantitativ uppföljning
och utvärdering av jämlik hälsa. Inget hindrar dock att en kunskapsallians kring en sådan modell också
omfattar möjligheterna till en mer kvalitativ uppföljning, utvärdering och analys, där andra forskare,
professioner och brukarna kan involveras i linje med kommissionens förslag kring sådana
kunskapsallianser. För att realisera ett sådant utvärderings- och bevakningssystem inom modellen
behöver således en strukturerad samverkan mellan staden, Region Skåne och forskare framför allt vid
Malmö och Lunds universitet utvecklas. Samverkan behöver också sökas med SCB och andra
statistikansvariga myndigheter (såsom Försäkringskassan, Skatteverket och Folkhälsomyndigheten).
Även om kompetens nås genom samverkan med framför allt akademin, så behövs en kompetens kring
individdata och dess möjligheter även på stadens Analys- och hållbarhetsavdelning. Ansvaret för
uppbyggnaden av ett sådant system bör ligga på Analys- och hållbarhetsavdelningen. En utredning om
etableringen av en sådan samverkansfunktion bör initieras snarast.
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BILAGA 1. FÖRTECKNING ÖVER INDIKATORER SOM
UPPFÖLJNINGEN GRUNDAR SIG PÅ
Bilagan är en sammanställning av indikatorer för att följa utvecklingen av hälsa, de sociala
bestämningsfaktorerna samt verksamhetsindikatorer. I kolumn ett ”indikator” finns indikatorns källa, vilka
årtal och uppdelning som har följts upp. I kolumn två, ”skillnader mellan grupper” presenteras vilka
skillnaders som finns utifrån faktorer såsom kön, härkomst, utbildningsnivå, stadsdelar och mellan Malmö
och andra delar av landet. Den tredje kolumnen, ”utveckling”, ger sammanfattad information om vilka
förändringar som har skett över tid, med särskild betoning på utveckling sedan Malmökommissionen
lämnade sin slutrapport. I den fjärde kolumnen finns kommentarer gällande data då det är relevant.

HÄLSA
Indikator

Skillnader mellan grupper

Utveckling

Kommentar

Andel av befolkningen
med god självskattad
hälsa (16-84 år), kön, län
och rike.
Fyraårsmedelvärden 20042018.
(Folkhälsomyndigheten)

Män har i högre utsträckning god
självskattad hälsa än kvinnor
perioderna 2004-2007 och 20152018. Män hade lägre självskattad
hälsa 2009-2012. Högre
självskattad hälsa i Malmö jämfört
med Skåne och riket.

Ökning i självskattad hälsa i Malmö,
Skåne och riket sedan 2012.

Den nationella
enkätens
begränsade
omfattning gör
det inte möljigt
med jämförelser
mellan grupper
utöver kön.

Andel av befolkningen
med nedsatt psykisk
hälsa (självskattad), kön,
län och rike.
Fyraårsmedelvärden 20042018.
(Folkhälsmyndigheten)
Andel av befolkningen
(16-84 år) med dålig
tandhälsa(självskattad),
kön, län och rike. 20042018
(Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen
(16-84 år) med
sömnsvårigheter
(självskattad), kön, län
och rike.
Fyraårsmedelvärde 20042018
(Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen
(16-84 år) som röker
dagligen (självskattad),
kön, län och rike.
Fyraårsmedelvärde 20042018.
(Folkhälsomyndigheten)

Kvinnor har i högre utsträckning
nedsatt självskattad psykisk hälsa
än män. I Malmö skattar en högre
andel att de har nedsatt psykisk
hälsa jämfört med Skåne och riket.

Något nedåtgående för män i
Malmö.

Malmö har en något högre andel
med dålig självskattad tandhälsa
än Skåne och riket. Högre andel
med självskattad dålig hälsa bland
män än kvinnor.

Minskande för både kvinnor och
män. Minskningen i Malmö har varit
något större än i Skåne och riket.

Högre andel kvinnor jämfört med
män.

En minskning skedde 2004-2007 till
2008-2011. En återgång har skett
till samma nivåer 2015-2018.
Skillnaden mellan kvinnor och män
har minskat något i Malmö på
grund av en minskning hos kvinnor
och en ökning hos män.

Små skillnader mellan kvinnor och
män och i jämförelse med Skåne
och riket.

Andel av befolkningen
(16-84 år) med diabetes
(självrapporterad), kön,
län och rike.
Fyraårsmedelvärde. 2004-

Högre andel män med diabetes.
Små skillnader jämfört med Skåne
och riket.

Andelen har minskat över tid i
Malmö, Skåne och riket. Skillnad
mellan kvinnor och män har
försvunnit sedan 2004-2007, på
grund av kraftigare minskning hos
kvinnor. Skillnad mellan Malmö och
riket har minskat sedan 2004-2007
på grund av kraftigare minskning i
Malmö.
Ökning för män över tid. Ingen
tydlig trend för kvinnor över tid.

Självskattade utfall - vuxna
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2018.
(Folkhälsomyndigheten)

Andel av befolkningen
Kvinnor har i lägre utsträckning
(16-84 år) med övervikt
BMI på 25 eller över än män. En
BMI 25.0 eller högre
lägre andel kvinnor och män har
(självrapporterad), kön,
BMI på minst 25 i Malmö än Skåne
län och rike.
och riket.
Fyraårsmedelvärde. 20042018
(Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen
Lägre andel kvinnor gör daglig
(16-84 år) i fysisk aktivitet fysisk aktivitet än män. Små
minst 30 min per dag
skillnader mellan Malmö, Skåne
(självrapporterad), kön,
och riket
län och riket. 2004-2015
(Folkhälsomyndigheten)
Ej självskattade utfall - vuxna

En ökning skedde för kvinnor
2005/2008-2009/2012 och en
minskning har skett 2009/20122015/2018. En ökning för kvinnor
har skett 2005/2008-2015/2018 i
Skåne och riket. En svag ökning
skedde även för män i riket under
perioden.
Andelen män som gör daglig fysisk
aktivitet har ökat mellan 2005/2008
och 2012/2015

Förväntad återstående
medellivslängd vid 30 års
ålder, kön, härkomst, län
och rike. Viktat
medelvärde, 2003-2017
(SCB). Utbildning, 20012010
(Malmökommissionen),
2008-2017 (SCB)
Antal fallskador per 1000
invånare (80+), kön, län
och rike. 2008-2017
(Kolada)

Lägre förväntad medellivslängd i
Malmö jämfört Skåne och riket.
Högre förväntad medellivslängd för
kvinnor jämfört med män. Skillnad
mellan inrikes och utrikes födda är
liten. Personer med högre
utbildningsnivå har längre
förväntad medellivslängd.

Ökande förväntad medellivslängd
över tid för både kvinnor och män
och samtliga utbildningsnivåer.
Minskande skillnad mellan kvinnor
och män.

Fler fallskador bland kvinnor. Fler
fallskador i Malmö jämfört med
Skåne och riket.

Antal ohälsodagar
(genomsnitt per person)
20-64 år, kön, län och rike.
2008-2017
(Folkhälsomyndigheten)
Antal självmord per 100
000 invånare, kön, län och
rike. Viktat medelvärde
2001-2010, 2008-2016
(Folkhälsomyndigheten)
Hjärtinfarkter per 100 000
invånare 20-79 år, kön, län
och rike, 2008-2017
(Kolada)

Malmö har lägre antal ohälsodagar
per person än Skåne exklusive
Malmö och rike. Kvinnor har fler
ohälsodagar än män 2017.

Minskning av antalet fallskador i
Malmö, Skåne och Riket sedan
2014. 2008-2013 skedde ökning i
Malmö och Skåne. Malmö har
närmat sig rikssnittet.
Ohälsodagar ha minskat över tid
(utom en svag uppgång 20132015). Minskningen har varit
kraftigare i Malmö än Skåne och
riket.
Minskning sedan 2006-2010 i
huvudsak för män. Malmö har gått
från att ha fler självmord än riket
och Skåne till att ha färre.

Fler självmord bland män jämfört
med kvinnor. Något lägre antal i
Malmö jämfört med riket och
Skåne.
Fler hjärtinfarkter för män jämfört
med kvinnor. Färre hjärtinfarkter i
Malmö jämfört med Skåne. Sedan
2012 har Malmö färre än riket.

Antalet hjärtinfarkter har minskat
över tid för både kvinnor och män.
Minskningen har varit något
kraftigare i Malmö jämfört med
Skåne och riket.

Flickor har lägre självskattad hälsa
än pojkar för åk 6 och åk 9 samt gy
åk 2. Mycket små skillnader mellan
Malmö och Skåne.

Minskning av flickors skattade
hälsa i samtliga årskurser i Malmö
ock Skåne. Även viss minskning för
pojkar.

Något lägre i Malmö jämfört med
Skåne.

Minskande andel i Malmö 20142017.

Utfall - barn
Andel flickor respektive
pojkar med god
självskattad hälsa åk 6,.
åk 9 och gy åk 2. Malmö,
Skåne. Kön, län. 2012,
2016 (Region Skåne)
Andel fyraåringar med ett
BMI > 25 i Malmö stad.
2014-2017
(Barnhälsovården i Skåne).
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Data saknas
efter 2015.

BARNS OCH UNGAS VARDAGSVILLKOR
Indikator

Skillnader mellan grupper

Utveckling

Kommentar

Halvera barnfattigdomen till 2020 för att på sikt eliminera den helt
Barnfattigdomsindex som
andel barn som finns i
ekonomiskt utsatta
hushåll, län och rike samt
svensk respektive utländsk
bakgrund. 2008-2016.
(Folkhälsomyndigheten).
Stadsdelar.
2011, 2016 (Rädda barnen)

Högre andel barnfattigdom i
Minskande trend i Malmö, Skåne
Malmö jämfört med Skåne och
och riket. Minskningen snabbare
Riket. Stora skillnader mellan barn för barn med utländsk bakgrund.
med inrikes och utrikes barndom.
Minskningen har skett i de flesta
Skillnaden mellan riket och Malmö stadsdelar. Andelen i Rosengård
är betydligt större för barn med
har gått från 61% 2011 till 52%
utländsk bakgrund.
2016, jämfört med LimhamnStora skillnader mellan
Bunkeflo som minskat från 10%
stadsdelar. Högst andel i
till 9%. I Husie och Kirseberg har
Rosengård (52%) och lägst i
ingen positiv utveckling skett.
Limhamn-Bunkeflo (9%)
Minska hemlöshet, trångboddhet, dåliga bostadsförhållanden och dålig yttre miljö för barn och unga i Malmö
Andel 4-åringar som är
Stora skillnader mellan
Andel har ökat sedan 2003 och
trångbodda, stadsdelar
stadsdelar. StorStockholm har
2009 i samtliga stadsdelar. I
2003, 2009
högre andel trångbodda 4-åringar, Centrum, Fosie, Oxie och Västra
(Malmökommissionen) 2014, StorGöteborg lägre.
innerstaden har dock andelarna
2019. (Malmö Stad)
minskat mellan 2014 till 2019.
Antal och andel barn (0-17
Krafig ökning av antal och andel
Uppdelad
år) i hemlösa hushåll i
barn i hemlöshet fram till 2018.
statistik saknas.
Malmö stad. 2009-2017
2019 skedde en minskning.
(Stadskontorets
hemlöshetskartläggning)

BOENDEMILJÖ OCH STADSPLANERING
Indikator

Skillnader mellan grupper

Utveckling

Kommentar

Staden ska säkerställa att alla Malmöbor har förutsättningar för en passande bostad och bra boendemiljö
Andel vuxna i hemlöshet,
härkomst (Stadskontorets
hemlöshetskartläggning)

Andel vuxna hemlösa är högre
bland utrikes födda.

Andel trångbodda (utan
barn), stadsdelar 2014,2016
och 2019. (Malmö stad)

Det finns stora variationer mellan
Malmös olika stadsdelar. Störst
andel trångbodda finns i Södra
Innerstaden och Rosengård. Minst
andel trångbodda finns i Oxie,
Husie och Limhamn-Bunkeflo.

Andelen hemlösa har vuxit kraftigt
över tid i Malmö fram till 2018.
Ökningen bestod i huvudsak av
en ökning utrikes födda. I princip
ingen förändring skedde bland
inrikes födda. 2019 minskade
vuxnas hemlöshet kraftigt.
Svag minskning över tid i
stadsdelarna med högre andel
trångbodda.

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

81

Valdeltagande kommunval,
landstingsval, riksdagsval,
stadsdelar, län och rike,
2010, 2012, 2018 (Kolada/
Valmyndigheten)

Stora skillnader mellan valkretsar
och stadsdelar. Rosengård har
lägst valdeltagande och LimhamnBunkeflo högst. Valdeltagandet i
Malmö ligger betydligt lägre för
riksdags-, region- och kommunval
jämfört med Skåne exklusive
Malmö och riket.

Valdeltagandet i Malmö har varit
konstant ökande inom såväl
riksdags-, region- och
kommunval. Ökande
valdeltagande i samtliga
stadsdelar. Ökning har också
skett i Skåne och riket.

Andel av befolkningen, 1684 år, med självskattad låg
tillit till andra, län och rike.
Fyraårsmedelvärden 20042018.
(Folkhälsomyndigheten)
Andel av befolkningen med
lågt socialt deltagande,
kön, län och rike.
Fyraårsmedelvärden. 20042018.
(Folkhälsomyndigheten)

Malmö har en högre andel av
befolkningen som känner låg tillit
jämfört med Skåne och riket. Ingen
större skillnad mellan könen.

Andelen har minskat något sedan
2005/2008 men ökat något sedan
2013/2016. Skillnaden mellan
Malmö och Skåne och riket har
minskat något sedan 2005/2008.

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

Minskande andel över tid som har
lågt socialt deltagande
(självskattat) i Malmö. Minskning
för kvinnor och ökning för män
mellan 2004/2007 och 2015/2018

UTBILDNING
Indikator

Skillnader mellan grupper

Utveckling

Kommentar

Alla barn i förskoleåldern i Malmö går i förskola med god kvalitet minst 20 timmar i veckan senast 2015.
Andel barn 1-5 år inskrivna
i förskola, 2000-2018 län
och rike (Kolada)

Ingen skillnad mellan Malmö och
riket. Andelen är något högre i
Skåne.

Andelen har ökat i Malmö sedan
2014. Ökningen har varit större i
Malmö jämfört med Skåne.

Historik saknas
för riket.

Alla barn i Malmö som slutför grundskolestudier ska uppnå behörighet till fortsatta studier på gymnasiets
högskole- eller yrkesförberedande program.
Andel elever som uppnått
Flickor når kunskapskraven i
Andelen flickor och pojkar som
kunskapskraven i alla
högre utsträckning än pojkar.
uppnår kunskapskraven i alla
ämnen åk9, kön, härkomst,
Elever med svensk bakgrund når
ämnen har ökat över tid.
föräldrars utbildning, 2008kunskapskraven i högre
Skillnaden mellan könen är
2018 (Skolverket), samt län
utsträckning än barn födda i
minskande över tid. Andelen
och rike, 2008-2017
Sverige med utländsk bakgrund
elever som uppnått
(Kolada).
och barn födda utomlands. Elever kunskapskraven i alla ämnen
med högutbildade föräldrar når
baserat på härkomst ökar över tid
kunskapskraven i högre
mellan 2010 och 2018 för
utsträckning än elever med lågsamtliga tre grupper. Andelen
och medelhögt utbildade föräldrar. elever som uppnått
Andelen som når kraven är lägre i kunskapskraven fördelat på
Malmö jämfört med riket och
föräldrars utbildningsnivå är
Skåne. Andelen av elever i
ökande över tid får både
årskurs 9 som uppnår
låg/medel utbildade och
kunskapskraven är lägre än vad
högutbildade.
det modellberäknade värdet
uppskattar.
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Andel elever som är
berättigade till
modersmålsundervisning
respektive andel av
berättigade som deltar i
modersmålsundervisning,
län och rike. 2008-2017
(Skolverket)

Högre andel elever berättigade i
Malmö jämfört med Skåne och
riket. Något högre andel deltar i
Skåne jämfört med Skåne och
riket.

Andelen berättigade till
modersmålsundervisning har ökat
över tid i Malmö, i högre
utsträckning än för län och rike.
Andel som deltar i
modersmålsundervisning är svagt
ökande över tid i Malmö och ligger
strax över länets och rikets
genomsnitt. En tillfällig kraftig
ökning av deltagandet skedde
under 2013 i Malmö.

Alla barn i åldern 6 –12 år ska ha tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet
Andel barn (6-12) inskrivna Andelen inskriva på fritidshem är
Andelen har ökat i Malmö sedan
i fritidshem, län och rike.
högre i Malmö jämfört med Skåne 2008 och ökningen är större än i
2008-2017 (Kolada)
och Riket. Skillnaden mellan
Skåne.
Malmö och Skåne har ökat över
tid.
Alla elever som har påbörjat gymnasiestudier ska ha slutfört sina studier inom en femårsperiod
Andel elever med avslutad
Malmö har en lägre andel som har
gymnasieexamen eller
examen inom fyra år jämfört med
studiebevis inom 4 år, län
Skåne och riket.
och rike 2015-2017 (Kolada)
Gymnasiefrekvens, andel
som går i gymnasiet, län
och rike. 2008-2017.
(Kolada)

Malmö har en genomgående
lägre gymnasiefrekvens jämfört
med Skåne och riket.

Historik saknas
för riket.

Historik saknas.

Ingen tydlig trend över tid.

INKOMST OCH ARBETE
Indikator

Skillnader mellan grupper

Utveckling

Kommentar

Malmö stad ska aktivt verka för att möjliggöra en ekonomiskt skälig levnadsnivå för alla och minska de
ekonomiska skillnaderna mellan hushållen.
Disponibel
Malmö har en lägre disponibel
Disponibel inkomst ökar i Malmö för
medelinkomst kön, inkomst än Skåne och riket.
både kvinnor och män. Snabbare
härkomst,
Kvinnor har lägre disponibel
växande disponibel inkomst hos
utbildning,
inkomst än män. Utrikes födda har
utrikes födda jämfört med inrikes
stadsdelar (Malmö
lägre disponibel inkomst än inrikes
födda. Skillnaderna i disponibel
stad, 20+) län och
födda. Inrikes födda har högre
inkomst blir större över tid mellan
rike. 2011-2016
disponibel inkomst.
stadsdelar.
(SCB, 18+)

Gini-koefficient
efter disponibel
per
konsumtionsenhet,
kön, härkomst,
utbildning,
stadsdelar, län och
rike (SCB (18+)
/Malmö stad (20+))

Malmö har något högre Ginikoefficient jämfört med Skåne och
riket. Kvinnor har en generellt
betydligt högre inkomstjämlikhet
(inom gruppen kvinnor) än
männen. Kvinnor har lägre
disponibel inkomst än män.
Inrikesfödda har högre
inkomstjämlikhet.

Lägre gini-koefficient för Malmö stad
över tid, vilket skiljer sig från
Stockholm och Göteborg som har
ökande inkomstojämlikhet.
Inkomstojämlikheten hos utrikes
födda minskar medan den ökar för
inrikes födda.
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Andel som
mottagit
ekonomiskt
bistånd, härkomst,
utbildningsgrupper,
stadsdelar, 20082016 (Malmö stad)

Stora skillnader mellan stadsdelar i
termer av andelen som mottagit
ekonomiskt bistånd. Mönstret är
tydligt för både inrikes och utrikes
födda. Andelen utrikes födda som
mottagit bistånd är större än inrikes
födda. Mönstret av specifikt utsatta
stadsdelar, i termer av andel som
mottagit ekonomiskt bistånd,
kvarstår även om man jämför över
utbildningsnivå.

Ingen entydig utveckling har skett
över tid.

Förvärvsintensitet
(16-74 år) 20112017 (SCB)
Kön, län och rike
2011-2017.
Härkomst, 20082016, stadsdelar,
2008-2016 (Malmö
stad)

Malmö har en lägre
förvärvsintensitet jämfört med
Skåne och riket för både kvinnor
och män. Skillnaderna mellan
Malmö och Skåne och riket är
större för män. Utrikes födda män
och kvinnor har lägre
förvärvsintensitet. Skillnader finns
mellan stadsdelar. Lägst
förvärvsintensitet finns i Rosengård
och högst i Västra Innerstaden,
Limhamn-Bunkeflo samt Husie.

Förvärvsintensiteten har ökat i
Malmö och skillnaden mot Skåne
och riket har minskat. Skillnaderna
mellan stadsdelar oförändrad över
tid. Kvinnor har lägre
förvärvsintensitet än män. Det finns
stora skillnader i förvärvsintensitet
mellan utrikes och inrikes födda,
oavsett kön.

VERKSAMHETSINDIKATORER
Indikator

Skillnader mellan grupper

Utveckling

Antal färdigställda
bostäder per år i
flerfamiljshus och
småhus per 1000
invånare, fördelat på
upplåtelseform, jämfört
län och rike, 2008-2017
(Kolada)

Antal färdigställda bostäder per
1000 invånare är högre än för
Skåne exklusive Malmö och riket.
Malmö har något färre färdigställda
småhus per 1000 invånare jämfört
med Skåne och riket.

Malmös färdigställande av
flerfamiljshus har varit ökande
sedan 2010, framförallt sedan
2014. Även i Skåne och riket har
byggtakten varit ökande.

Andel bostäder per 1000
invånare, jämfört län och
rike, Sthlm och Gbg 20132017 (Kolada)

Det finns en blandning mellan
upplåtelseformer av bostäder i
Malmö. Störst andel i Malmö står
hyresrätter, följt av bostadsrätter.
Malmö har större andel hyresrätter
jämfört med Stockholm men färre
jämfört med Göteborg.

Det har inte skett någon större
förändring under perioden 2013 till
2017 i blandningen av
upplåtelseformer.

Andel årsarbeten/lärare
med pedagogisk
högskoleutbildning Förskola, jämfört län och
rike, 2014-2017 (Kolada)

Malmö har en lägre andel
årsarbetare med pedagogisk
högskoleutbildning än Skåne och
riket inom förskola.

Andelen årsarbeten/lärare med
pedagogisk utbildning har minskat
sedan 2014, men ökat ngt sedan
2016. 2017 var andelen 32% i
Malmö.

Andel årsarbeten/lärare
med pedagogisk
högskoleutbildning grundskola jämfört län och
rike, 2008-2017 (Kolada)

Malmö har lägre andel med
pedagogisk högskoleutbildning än
län och rike.

Malmö har en nedåtgående trend
sedan 2013 vad gäller andel
årsarbetare med pedagogisk
högskoleexamen inom
grundskolan. 2017 var andelen

Kommentar

Boende och stadsplanering

Färdigställandet av småhus har inte
ökat över tid.

Utbildning
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Data finns ej
före 2013

79%. Även riket och Skåne har en
nedåtgående trend.
Andel årsarbeten/lärare
med pedagogisk
högskoleutbildning –
fritidshem, jämfört län och
rike, 2018-2017
(Kolada/Skolverket)

Malmö har över hela perioden haft
en något lägre andel årsarbetare
med pedagogisk högskoleexamen
än Skåne. Andelen med
pedagogisk högskoleexamen i
Malmö är densamma som riket.

Malmö har en minskande andel
årsarbetare med pedagogisk
högskoleexamen på fritidshem över
tid. 2017 var andelen 39%.
Utvecklingen är densamma i
Skåne.

Data för riket
finns ej före
2015

Andel årsarbeten/lärare
med pedagogisk
högskoleutbildning –
gymnasium, jämfört län
och rike, 2014-2017
(Kolada)

Malmö har en generellt högre andel
lärare med högskoleexamen än
Skåne samt riket.

Andelen lärare med pedagogisk
högskoleutbildning i kommunala
gymnasieskolor är ökande över tid
och låg 2017 på 89%. Även Skåne
har haft en ökande trend.

Data för riket
finns ej före
2015

Antal barn per
småbarnsavdelning,
jämfört län och rike, 20142017 (Skolverket)

Malmö har något högre antal barn
per småbarnsgrupp jämfört med
Skåne exklusive Malmö och riket.

Antalet barn per
småbarnsavdelning har minskat
något mellan 2015-2017 och låg då
på 13,9 barn.

Inskrivna barn per
årsarbetare i förskolan,
20 jämfört län (Kolada)

Malmö har färre antal inskrivna
barn per årsarbetare i förskola än
Skåne. Skillnaden har ökat över tid
(sedan 2009).

Antalet barn per årsarbetare i
förskolan minskar något över tid
(2009-2017) och var 2017 4,7 barn.
En tillfällig ökning skedde 2015.

Andel barn (6-12)
inskrivna i fritidshem,
jämfört län och rike, 20082017 (Kolada)

Andelen inskriva på fritidshem är
högre i Malmö jämfört med Skåne
och Riket. Skillnaden mellan
Malmö och Skåne har ökat över tid.

Andelen barn som är inskrivna har
ökat 2008-2015. 2016 och 2017 har
nivån varit oförändrad på 62%.

Elevgrupp, antal elever
per avdelning fritidshem,
jämfört län och rike, 20082017 (Skolverket)

Malmö har fler elever per avdelning
jämfört med Skåne och riket.
Skillnaden har ökat över tid.

Elevgruppernas genomsnittliga
storlek inom fritidsverksamheten är
ökande över tid och låg 2017 på 50
elever. Tillväxten har dessutom
varit kraftigare för Malmö än för
Skåne exklusive Malmö och riket.

Andel nyfödda barn som
fått ett första hembesök,
jämfört län 2014-2017
(Barnhälsovården i Skåne
län)

Andel nyfödda barn som fått ett
hembesök är något lägre i Malmö
jämfört med Skåne generellt.

Andelen nyfödda barn som fått
hembesök har stigit marginellt
sedan 2014.

Data saknas för
2015.

Andel av befolkningen
(16-84 år) som sökt
vårdkontakt de senaste
tre månaderna,
fyraårsmedelvärden, kön
samt jämfört län och rike.
2004-2015
(Folkhälsomyndigheten)

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

Det har skett en ökning av andel
som har sökt vårdkontakt i Malmö,
framförallt mellan 2008-2011 och
2011-2014. Detta förklaras
framförallt av kvinnors ökande
vårdkontakter.

Data enbart till
2015

Data för riket
finns ej före
2016.

Hälsa och sjukvård
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BILAGA 2. UPPFÖLJNING AV
MALMÖKOMMISSIONENS REKOMMENDATIONER
Dessa matriser sammanfattar vad som har hänt med Malmökommissionens åtgärdsförslag i Malmö
sedan Malmökommissionens slutrapport. I kolumnen ”genomförande” beskrivs både vad som skett som
direkta resultat av Malmökommissionen och som är resultat av andra händelser. Anledningen att dessa
behandlas i samma kolumn är eftersom det i många fall är flera parallella faktorer som bidragit till att
utvecklingen skett. I de fall det är tydligt att Malmökommissionen inte bidragit till någon förändring i
enlighet med förslaget/utredningsuppdraget eller där det inte är möjligt att följa upp vad som skett med
förslaget noteras det. I kolumnen ”prioritering” anges hur uppdraget har hanterats. De uppdrag som
benämns utredningsuppdrag har hanterats genom beslut i nämnder och kommunstyrelsen och har
därmed en särställning. Samtliga uppdrag, oavsett prioritering, har ett nummer, vilket anges i kolumnen
”utredningsuppdrag”.
Åtgärdsbeskrivning

Utredningsuppdrag

Prioritering

Genomförande

Uppdrag för Malmö
stads förvaltningar
efter beredning och
politiskt beslut

Utredningsuppdrag/
pågående arbete/
utvecklingsuppdrag

Beskrivning av hur Malmö stad har arbetat
med förslaget/uppdraget

Målbeskrivning
Föreslagen åtgärd i
Malmökommissionens
slutrapport

BARN OCH UNGAS VARDAGSVILLKOR
Hantering av förslagen inom området barns och ungas vardagsvillkor.
Åtgärdsbeskrivning

Utredningsuppdrag

Prioritering

Genomförande

Stärk alla barns och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet
Utveckla arbetet med att
säkerställa att
barnrättsperspektivet
genomsyrar alla politiska
beslut.

1. Gör en översyn av
Utredningsuppdrag
kommunfullmäktiges beslut
om Barnkonventionen och
ge förslag på utvecklat
arbete för att stärka
barnrättsperspektivet i alla
verksamheter
Halvera barnfattigdomen till 2020 för att på sikt eliminera den helt
Ta fram och implementera
32. Inför ett nytt
Pågående arbete
en kommunal
kommunfullmäktigemål att
Utredningsuppdrag
handlingsplan för att
minska den ekonomiska
minska barnfattigdomen.
utsattheten bland barn.
Ge alla barn i Malmö
tillgång till gratis
kollektivtrafik inom staden.

35. Utred förbättrade
möjligheter för barn och
unga i Malmö att röra sig i
hela staden

Utredningsuppdrag

Inrätta ett kommunalt
familjestöd.

33. Ta fram en skrivelse till
regeringen och bjud in till
diskussion om riksnormen
för nationella
försörjningsstödet
33. Ta fram en skrivelse till
regeringen och bjud in till
diskussion om riksnormen

Utredningsuppdrag

Höj det kommunala
försörjningsstödet till
barnfamiljer med långvarigt
försörjningsstöd.
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Utredningsuppdrag

En handlingsplan är
framtagen. Två personer
har rekryterats för att
stödja implementeringen i
Malmö stads förvaltningar.

Handlingsplanen är
framtagen men beslut har
ej fattats. Särskilt
kommunfullmäktige-mål
finns ej.
Utredning och
kostnadsberäkning är
gjord. Gratis kollektivtrafik
finns ej för barn i Malmö.
Under period 2018-2019
fanns nationella medel för
gratis kollektivtrafik för åk
6 tom åk 2 i gymnasiet.
Skrivelse framtagen. En
höjning har genomförts
nationellt. Huruvida det är
tillräckligt är oklart.
Skrivelse framtagen. Det
finns en pågående
nationell översyn över
socialtjänstlagen (Dir.

för nationella
försörjningsstödet

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

34. Utred och föreslå nya
riktlinjer för beräkning av
bistånd kring barn och
skolungdomars fritidsaktiviteter

Pågående arbete

2017:39). Utredningen ska
analysera en gemensam
bestämmelse för
försörjningsstöd. Nationell
uppräkning av normen sker
såsom tidigare.
Riksnormen för
försörjningsstöd inbegriper
kostnader för ”lek och fritid”.
Schablonen avgörs av
barnets ålder och påverkas
inte av hur länge hushållet
har haft försörjningsstöd. Det
finns en pågående nationell
översyn över
socialtjänstlagen (Dir.

2017:39).
Enligt nationella riktlinjer ska
kommunen bistå med dator
med internetuppkoppling.
Bistånd för dator och internet
omfattas av kommunens
vägledningsmaterial.
Minska hemlöshet, trångboddhet, dåliga bostadsförhållanden och dålig yttre miljö för barn och unga i Malmö
Ta fram ett
48. Utred möjligheten att öka Utredningsuppdrag Utredningen redovisades
handlingsprogram för att
tillgången på bostäder som
inom en handlingsplan för
öka tillgången på bostäder
alla barnfamiljer har råd med
bostadsförsörjning 2017.
av god kvalitet som
och som uppfyller kvalitetsBarnperspektivet finns
barnfamiljer har råd med.
och miljökrav
inkluderat i modell för
sociala
konsekvensbedömningar
(se uppdrag 51).
Ta fram ett handlingsprogram 50. Förstärk barnperspektivet
Utvecklingsområde
I fysisk miljö omfattas
för att åtgärda brister i miljön
och uppföljningsarbetet för
barnrättsperspektivet i
för barn och unga i Malmö.
barn och unga både i social
modellen för sociala
och fysisk miljö
konsekvensbedömningar.
Öka tillgången till datorer och
internet i hemmet hos
barnfamiljerna i Malmö.

36. Nya riktlinjer för internet
och datorer för barn och unga
inom ekonomiskt bistånd
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Pågående arbete

BOSTADSMILJÖ OCH STADSPLANERING
Hantering av förslagen inom området Bostadsmiljö och stadsplanering
Åtgärdsbeskrivning
Utredningsuppdrag
Prioritering
Genomförande
Staden ska säkerställa att alla Malmöbor har förutsättningar för en passande bostad och bra boendemiljö
Etablera en ny
49. Utred möjligheten för Utvecklingsområde Ett nytt byggbolag bedömdes ej
kommunal
uppdragsbaserat
Utredningsuppdrag förenligt med LOU samt ej leda till
utförarorganisation för
bostadsbyggande
god måluppfyllelse. Utveckling av
uppdragsbaserat
MKB:s styrning och mål har gjorts.
bostadsbyggande.
Tätare dialog mellan Malmö stad
och MKB. Exempel på initiativ är
Mallbo – utvecklingsprojekt för att
testa nya metoder för nyproduktion
av flerbostadshus. Sociala
klausuler i samarbete med tex.
Trianon.
Minska bostadsbristen.
47. Fortsätt
Pågående arbete
Pågående dialog mellan Malmö stad
utvecklingsarbetet för att
och fastighetsägare.
minska bostadsbristen och
Bostadsbyggandet har sedan 2013
bygga fler bostäder till
varit högt och staden har målsättning
rimliga priser
om att fortsätta byggandet. 2018
skedde en minskning av
bostadsbristen och under 2019
skedde en minskning av hemlösheten
efter en längre tids ökning. Både
stadsrevisionen och
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att
kommunen inte lyckas erbjuda bra
bostäder till alla befolkningsgrupper
och i tillräckligt stor utsträckning
motverka hemlöshet.
Befintlig lägesrapportering och analys
är delvis ett resultat av kommissionens
förslag.
Stadsplanering ska bidra till att minska boendesegregationen
Inför sociala
51. Utred hur sociala
Utredningsuppdrag
konsekvensbedömningar konsekvensbedömningar
som ska föregå alla
kan implementeras inför
beslut som rör fysiska
fysiska investeringar
investeringar.
Satsa på två storslagna
stadsförädlingsprojekt –
Amiralsstaden och
”Bygga om Dialogen”.

55. Gör en social
konsekvensbedömning
av projektet
Amiralsstaden och
fortsätt satsningen på
Bygga om-dialogen i
miljonprogramsområden

Utredningsuppdrag

Utveckla och intensifiera
det framgångsrika arbetet
med att blanda
upplåtelseformer,
bostadstyper, arbetsplatser
och servicefunktioner.
Omvandla barriärer till
sammanlänkande
områden.

54. Fortsätt och utveckla
arbetet med blandade
upplåtelseformer i Malmö

Pågående arbete

56. Utveckla arbetet med
att omvandla fysiska
barriärer till
sammanlänkande
områden

Pågående arbete
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Modell för sociala
konsekvensbedömningar
framtagen. Används delvis och har
utvärderats.
Planprogram för Amiralstaden har
social konsekvensanalys. Satsning
på Amiralsstaden och ”Bygga om
Dialogen” har genomförts/pågår
kopplat till båda de övergripande
rekommendationerna, vilket är i
linje med åtgärdens bredare
beskrivning.
Arbetet genomförts delvis sedan
tidigare. Idag finns mer utvecklad
uppföljning i lägesrapporter. Svårt att
avgöra om utveckling beror på
förändrade nationella krav eller MK.
Ingår delvis i uppdrag 51. Utmaning
med finansiering har hindrat
genomförande. Underlagsrapport har
använts i nationell utredning för ny
arkitekturpolitik.

Stadsplanering ska bidra till att stärka tilliten och främja goda och tillgängliga miljöer och mötesplatser som
inbjuder till delaktighet
Skapa fler lättillgängliga
53. Fortsätt satsningen på
Pågående arbete
Flera mötesplatser har utvecklats,
mötesplatser, speciellt i
utveckling av lättillgängliga
såsom lekplatser, utomhusgym och
områden med stor
mötesplatser
utveckling av olika gratisevenemang i
trångboddhet.
stadens regi eller i samarbete med
idéburen sektor och näringslivet.
Stadsplanering ska bidra
52. Förstärk arbetet med
Pågående arbete
Fortsatt utveckling har skett bland
till att stärka invånarnas
att utveckla demokratiska
annat kopplat till medborgardialog.
delaktighet och inflytande.
verktyg i stadsplaneringen
Dialogenheter finns på
stadsbyggnadskontoret och fastighetsoch gatukontoret med ansvar för
dialog- och delaktighetsarbete. Sedan
2018 finns uppdrag att utveckla
arbetet och samordnare har tillsats.
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UTBILDNING
Hantering av förslagen inom området utbildning
Åtgärdsbeskrivning
Utredningsuppdrag
Prioritering
Genomförande
Alla barn och unga i Malmö stad ska ha tillgång till likvärdig förskola/fritidshem/skola av hög kvalitet
Personal som arbetar i
12. Ta fram en
Utredningsuppdrag Utredning resulterade i
stadens
kommungemensam,
förstärkta krav på redovisning
utbildningsinstitutioner
långsiktig strategi för
av kompetensgap och
måste ha en hög
kompetens och
kompetensförsörjningsplaner
kunskapsnivå och
personalförsörjning
till kommunstyrelsen inom
möjligheter till professionell
ramen för årlig
utveckling. Fortsätta satsa
personalredovisning.
på kompetensutveckling,
det som kallas Skolsatsning
2012, för ökad kompetens
hos lärare på alla nivåer för
att klara övergången till ny
skollag, läroplaner och
kursplaner.
Utbildningsinstitutioner ska
15. Utred hur
Utredningsuppdrag Utredning är framtagen. Beslut
arbeta aktivt med
erfarenheterna från
om att ej anslå pengar för
hälsorelaterade frågor
Bunkeflomodellen kan
genomförande. Sedan
genom att ämnet Idrott och
integreras i Malmös
Malmökommissionens
Hälsa förstärkt ges till
grundskolor samt hur
slutrapport har beslut fattats
samtliga elever vid Malmö
samarbetet med
nationellt om att utöka ämnet
stads skolor.
idrottsföreningar kan
idrott och hälsa i
stärkas för gymnasiet
grundskolan något.
Resultatet av varje skolforms
systematiska kvalitetsarbete
ska ligga till grund för hur
personalens fortbildning och
vidareutbildning prioriteras.
Barns och ungas inflytande
över vardagen i förskola,
fritidshem och skola, utifrån de
förutsättningar som råder på
varje skolnivå, ska stärkas
genom att aktivt inkludera dem
i det systematiska
kvalitetsarbetet. Detta gäller
även föräldrainflytande.
De stödjande
kunskapsstrukturerna i staden
måste stärkas.

13. Säkerställ att skolpersonal
i hela staden kan delta i
kompetensutvecklingsinsatser
som bygger på det
systematiska kvalitetsarbetet
14. Utveckla formerna för
delaktighet för föräldrar och
barn

Pågående arbete

11. Utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet i
skolnämnderna

Pågående arbete

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

16. Kartlägg vilka barn som
inte går i förskola och följ upp
dessa

Pågående arbete

Pågående arbete

En modell för systematiskt
kvalitetsarbete har tagits fram.
Utvecklings- och
fortbildningsarbete görs, bland
annat i samverkan med forskare.
De olika skolnivåerna arbetar
fortsatt med barn-/elevråd och
nätverk. Föräldrar inkluderas
genom exempelvis en
förskoleenkät. Detta är i linje med
hur andra kommuner arbetar.

Huruvida det är tillräckligt för
inkludering är oklart.

Utvecklingsarbete görs, bland
annat i samverkan med forskare
inom förskoleområdet. En modell
för systematiskt kvalitetsarbete
har tagits fram.
Genomför en grundlig
10. Gör en årlig redovisning
Pågående arbete
Behovet av uppdraget har
inventering av resursbehov i
av skolnämndernas behov
förändrats i och med kommunens
stadens
och kostnader
omorganisation. Idag genomförs
utbildningsinstitutioner åtföljt
uppföljning som del av
av en finansieringsplan.
budgetarbetet.
Alla barn i förskoleåldern i Malmö går i förskola med god kvalitet minst 20 timmar i veckan senast 2015
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Är genomfört. Nya sätt att nå ut
till familjer som inte har barnen i
förskola prövas, exempelvis i
samarbete med ett
arbetsintegrerande socialt
företag.

Barngruppernas storlek i
17. Kartlägg barngrupperna i
Pågående arbete
Kartläggning är gjord och följs
Malmös förskolor ska minska.
förskolan efter
upp.
Ett första mål är att
sammansättning och behov
barngrupperna för barn i
för att på sikt minska
åldrarna 0–3 inte ska
barngrupperna
överstiga 15.
Alla barn i Malmö som slutför grundskolestudier ska uppnå behörighet till fortsatta studier på gymnasiets
högskole- eller yrkesförberedande program
Tidig och återkommande
18. Fortsätt satsningarna på
Pågående arbete
Arbetet med språkutveckling har
uppföljning av barns
språkutveckling inom förskola
fortsatt och kompetensutveckling
språkutveckling följt av tidiga
och grundskola
sker. Utsträckning svår att uttala
stödåtgärder vid behov. Gäller
sig om.
både svenska språket och
andra modersmål.
Tidig och kontinuerlig
20. Följ upp studieresultat för
Pågående arbete
Uppföljningen har utvecklats. Ett
uppföljning av studieresultat
att ge rätt stödinsatser
nationellt och delvis obligatoriskt
som vid behov följs upp med
bedömningsstöd har införts.
adekvata stödinsatser.
Uppföljningen är också del i
grundskoleförvaltningens
nuvarande systematiska
kvalitetsarbete.
Samtliga elever med utländsk
21. Fortsätt satsningen på
Pågående arbete
Nyanlända elever har rätt till och
bakgrund ska ha tillgång till
studiehandledning på
erbjuds studiehandledning på
och erbjudas
modersmål
modersmål. Behovet är dock
studiehandledning på sitt
större än vad som idag kan
modersmål.
tillgodoses. Det finns ett
pågående projekt för
transspråkande som syftar till att
utveckla flerspråkighet i
undervisningen Projketet har
följeforskare. Brist på
modersmålslärare och
studiehandledare försvårar
genomförandet.
Riktade
19. Fortsätt satsa på
Pågående arbete
Kompetensutvecklingsinsatser
kompetensutvecklingsinsatser kompetensutvecklingsinsatser Utvecklingsområde
har genomförts. Språkutvecklare
på förskolor och skolor med
inom språk och läs- och
har i uppdrag att
många barn från flerspråkiga
skrivprocessen i förskola och
kompetensutveckla och stödja
miljöer och i synnerhet på 1–3 grundskola
utvecklingsarbete.
skolor med låg måluppfyllelse.
All undervisande personal ska
ha kompetens i läs- och
skrivprocessen samt språklig
medvetenhet. Om denna
kompetens saknas ska
kompetensutveckling göras
obligatorisk.
Alla barn i åldern 6 –12 år ska ha tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet.
Barngruppernas storlek i
22. Utred möjligheter till
Utredningsuppdrag Utredningen är genomförd.
Malmös fritidshem ska
mindre barngrupper i
Beslut fattats om att ej anslå
minska. Ett första steg är att fritidshemmen
medel.
barngrupperna inte får
överstiga 30 barn/avdelning.
Andelen högskoleutbildad
23. Utred möjligheten att öka
Pågående arbete
Arbete görs men utmaning på
personal ska öka i Malmös
andelen högskoleutbildad
grund av brist på
fritidshem. Ett första mål är att personal i fritidshemmen
högskoleutbildad personal
75 procent av
samtidigt som antalet barn i
fritidshemspersonalen har
Malmö blir fler. Pågående insats
högskoleutbildning och på sikt
är uppdragsutbildning för 100
all personal.
personer som parallellt med
arbetet utbildas till
fritidshemspedagoger.
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Inrätta minst en heltidstjänst
24. Inrätta en heltidstjänst
Pågående arbete
Fritidshemsutvecklare har tillsats.
med ansvar för fritidshem på
med ansvar för fritidshemmen
den nya
grundskoleförvaltningen.
Alla elever som har påbörjat gymnasiestudier ska ha slutfört sina studier inom en femårsperiod
Genomför en kraftfull satsning 26. Utred behov av utbyggnad Utredningsuppdrag
Fortbildning och
på utbyggnad och
och personalförstärkning vid
utvecklingsarbete är genomfört.
personalförstärkning av såväl
den kommunala elevhälsan
Mycket tyder på att insatserna
medicinskt, psykologiskt,
och ge förslag på insatser
inte genomförts såsom förslaget
specialpedagogiskt och socialt
från början formulerades.
utbildad personal inom
Elevhälsan vid de kommunala
gymnasieskolorna.
Permanenta
Ungdomsuppföljningen vid
Vägledningscentrum samt
tillför resurser för arbetet med
att följa upp, informera och
motivera ungdomar till studier
och/eller praktik.

25. Permanenta
ungdomsuppföljningen och
följ upp unga som varken är i
arbete eller studier upp till 25
års ålder

Pågående arbete

Finns upp till 19 år. Därefter
genomförs uppföljning av olika
myndigheter. Uppföljningen efter
19 år är ej samordnad.

Sent anlända elever i Malmö ska ges tillträde till eller en snabb övergång till studier inom ordinarie grund- och
gymnasieskoleverksamhet
Reformera systemet för
27. Gör uppföljning av alla
Pågående arbete
Arbetet har prioriterats på
mottagandet av nyanlända
nyanlända elever
Utredningsuppdrag grund av ökat antal nyanlända
elever.
elever. Nya riktlinjer har tagits
fram för arbetet med nyanlända
elever 2016 och 2017 inom
grundskolan. Det finns fortsatt
en stor skillnad i fördelningen
av nyanlända elever mellan
skolor och skolresultat mellan
skolor. Förbättring sker dock
även för skolor med hög andel
nyanlända elever.
För varje nyanländ elev i
28. Gör en kartläggning,
Pågående arbete
Utvecklingsarbete av introduktion
gymnasieålder ska en
strategi och åtgärdsplan för
Utvecklingsområde
har genomförts med fokus på
ordentlig kartläggning av
nyanlända gymnasieelever
kartläggning av elevens
förkunskaper göras och en
och beakta elevhälsans roll
förkunskaper. En strategi för
åtgärdsplan upprättas från
språkutveckling inom gymnasiet
första dagen i skolan som
och Komvux finns för perioden
består av en strategi för hur
2018-2021. Oklart hur elevhälsan
eleven ska stödjas för att
har beaktats.
uppnå mesta möjliga
framgång i skolan.
Elevsammansättningen i Malmös skolor ska vara integrerad med avseende på socioekonomiska, etniska,
könsmässiga och prestationsmässiga kategorier
Se över konsekvenserna av
30. Utred hur negativa
Utredningsuppdrag Kartläggning genomförd och
de nyplanerade skolornas
segregerande effekter i
pekar på ett antal nya riktlinjer
lokalisering samt överväg
skolan kan brytas och ge
och projekt för att öka
en ny struktur för
förslag på hur vi kan få
likvärdigheten i skolan. Det är
grundskolornas
socioekonomiskt blandade
inte klart i vilket utsträckning
organisering i Malmö.
klasser
det är omsatt i praktiken.
Inrätta, finansiera och förlägg
29. Se över möjligheten att
Pågående arbete
Förslaget utreddes av
attraktiva profiler till skolor i de förlägga nya profilskolor i
grundskoleförvaltningen.
mest utsatta områdena för att
områden där det kan
Förslaget om att förlägga
attrahera elever från hela
generera positiva
profilskolor i utsatta områden
staden.
integrationseffekter
bedömdes inte bidra till att
attrahera elever. Istället
beslutades om en central
profilskola med
upptagningsområde i hela
staden.
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Hitta nya vägar att sprida
information om
utbildningsinstitutionernas
verksamhet och utveckling till
allmänheten för att förebygga
stigmatisering.

31. Fokusera på involvering,
öppenhet och transparens för
att informera föräldrar, barn
och elever
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Pågående arbete

Delvis genomfört i from av digital
plattform (infomentor).

INKOMST OCH ARBETE
Hantering av förslagen inom området inkomst och arbete
Åtgärdsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning

Prioritering

Genomförande

Malmö stad ska aktivt pröva nya sätt att stimulera utvecklingen av arbetsmarknaden och framväxten av nya jobb
Inled en diskussion på
nationell nivå om att höja
riksnormen för nationellt
försörjningsstöd.

33. Ta fram en skrivelse till
regeringen och bjud in till
diskussion om riksnormen
för nationella
försörjningsstödet

Utredningsuppdrag

Utveckla en integrerad
modell för sysselsättningsoch välfärdsfrågor med
nationella (FK, AF,
Migrationsverk med mera)
och lokala (socialtjänst
med flera) instanser.

38. Kartlägg
utvecklingsmöjligheter för
FINSAM och ta fram former
för överenskommelser med
berörda aktörer för att fler
ska komma i arbete

Utredningsuppdrag

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

55. Gör en social
konsekvensbedömning av
projektet Amiralsstaden och
fortsätt satsningen på
Bygga om-dialogen i
miljonprogramsområden

Utredningsuppdrag

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

39. Utarbeta en modell för
lokala forum med
samverkande aktörer för att
fler ska komma i arbete

Utredningsuppdrag

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

40. Fortsätt satsa på olika
former av
arbetsmarknadsutbildning

Pågående arbete

Utvidga det kommunala
informationsansvaret upp till
25 år.

25. Permanenta
ungdomsuppföljningen och
följ upp unga som varken är i
arbete eller studier upp till 25
års ålder
37. Förändrat
resursfördelningssystem och
nytt styr- och ledningssystem

Pågående arbete

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

Skrivelse framtagen. Det finns
en pågående nationell översyn
över socialtjänstlagen (Dir.
2017:39). Utredningen ska
analysera en gemensam
bestämmelse för
försörjningsstöd. Nationell
uppräkning av normen sker
såsom tidigare.
Ärendet har ändrats över tid
och ingen tydlig utveckling har
skett. Utredningen föreslog att
verka för att FINSAM skulle
involvera målgrupper och
civilsamhället på
arbetsmarknadsområdet samt
göra en genomgång av Malmö
stads olika överenskommelser.
Det fattades dock inga beslut
utöver att förvaltningarna skulle
beakta utredningen.
Social konsekvensanalys
genomförd i plan för
Amiralstaden. Satsning på
Amiralsstaden och ”Bygga om
Dialogen” har genomförts
kopplat till de övergripande
rekommendationerna.
Utredningen föreslog att verka
för att FINSAM skulle involvera
målgrupper och civilsamhället
på arbetsmarknadsområdet. Det
fattades inga politiska beslut
utöver att förvaltningarna skulle
beakta utredningen.
Malmö stad har fortsatt erbjuda
olika arbetsmarknadsutbildningar
med olika inriktningar över tid.
Exempelvis har förberedande
utbildningar för barnskötare,
undersköterska och vårdbiträde
genomförts. En pågående
utbildning till grafisk operatör
genomförs i samarbete med AF.
Sker upp till 19 år. Därefter har
olika myndigheter ansvar för
uppföljningen. Uppföljningarna är
ej samordnade. Flera tillfälliga
projekt har genomförts.
Ett nytt styr- och ledningssystem
finns men uppdraget och systemet
svarar inte mot
åtgärdsbeskrivningen om
uppföljning.

Genomför regelbundet
2. Skala upp arbetet med
Utvecklingsområde
Levnadsundersökningar har inte
återkommande
brukarinflytande som en del
genomförts. Stadskontoret
levnadsundersökningar för att av kvalitetsarbetet
genomför en pilotstudie att samla
kartlägga dolda kompetenser
malmöbors berättelser som
och andra potentialer i
komplement till kvantitativ data.
lokalsamhället.
Malmö stad ska vara en förebild i att förena en hög kvalitet på välfärdstjänsterna med goda arbetsförhållanden
Samordnad inspektion med
41. Samverka med
Pågående arbete
Under en period fanns
avseende på arbetsmiljön.
arbetsmiljöverket kring
strukturerad dialog kring tillsyn.
inspektioner
Detta finns ej i dagsläget.
Utarbeta och implementera
42. Fortsätt arbetet utifrån
Pågående arbete
Ny policy är framtagen. Eventuella
strategier som främjar goda
personalpolicyn för god
resultat på arbetsmiljön av den
arbetsförhållanden
arbetsmiljö samt ställ krav på
nya policyn är inte kända i
i Malmö stads egen
arbetsmiljön i upphandlingar
dagsläget.
verksamhet och verksamhet
som upphandlas.
Inför kollegiala granskningar
3. Skala upp arbetet med
Utvecklingsområde
Genomförts inom förskolan.
som metod för att utveckla
kollegiala granskningar och
Exempelvis kring VEBS – Varje
organisationsformer med
utveckla modeller för en
elevs bästa skola. Oklart på vilket
självständigt lärande.
lärande organisation
sätt detta utvecklats på
arbetsmarknadsområdet.
Synliggör, stötta och jämställdhetsintegrera det obetalda arbete som bidrar till en socialt hållbar utveckling av
Malmö.
Stärk samarbetet med
4. Utveckla former för
Utredningsuppdrag Överenskommelse mellan
civilsamhället och dra
samverkan med
kommunen och idéburen sektor
fördel av dess potentialer
civilsamhället kring social
har skrivits under. Det finns en
till att skapa sociala
hållbarhet
samarbetsplan. Samverkan sker
innovationer.
också inom Forward Malmö.
Genomför regelbundet
43. Gör en forskarstödd
Utredningsuppdrag Forskarstöd fördjupning är
återkommande
fördjupning gällande det
genomförd. Genomförande av
levnadsundersökningar för
obetalda omsorgsarbetet i
åtgärder är delvis beroende av
att kartlägga det obetalda
Malmö och föreslå åtgärder
förändrade förutsättningar i
arbetets omfattning.
regionala sjukvården. Det finns
förslag på strategi för fortsatt
arbete. Strategierna har
hanterats på olika sätt i olika
förvaltningar. En har antagit
strategin medan andra valt att ej
lyfta ärendet/anta strategin.
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HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Hantering av förslagen inom området hälsa och sjukvård
Åtgärdsbeskrivning
Utredningsuppdrag
Prioritering
Genomförande
Malmö stad upprättar tillsammans med Region Skåne en handlingsplan för att bättre uppnå mer jämlikt fördelad
hälsa och vård på lika villkor för hela Malmös befolkning.
Säkerställ att
57. Säkerställ att mödra- och
Pågående arbete
Kunskapscentrum har uppdrag
barnhälsovården har
barnhälsovården erbjuder vård
om mödra- och barnhälsovård.
förutsättningar att erbjuda
på lika villkor
Oklart om vården har blivit mer
vård på lika villkor.
jämlik.
Förbättra villkoren för en
58. Bistå Region Skåne i
Utvecklingsområde
Ej möjligt att följa upp.
socialt jämlik
arbetet med
mammografiscreening.
informationsspridning för ökat
deltagande i screeningprogram
Genomför en analys av
59. Lyft förslag om analys av
Utvecklingsområde
Ej möjligt att följa upp.
läkarbesök i öppen vård i
öppenvården i Malmö till
Malmös stadsdelar.
Region Skåne
Erbjud hälsokontroller till
60. Undersök möjligheten för
Utvecklingsområde
Regional överenskommelse
alla som fyllt 80 år.
förebyggande hembesök som
med kommunerna om
tillägg till erbjudandet om
hemsjukvård har tagits fram. Ej
hälsokontroll för alla som fyllt
tydligt kopplat till
80 år
Malmökommissionen.
Förbättra den interkulturella
61. Se över erfarenheterna från Utvecklingsområde
Kunskapscenter för migration
kompetensen och
forskningsprojektet
och hälsa finns i Malmö sedan
kunskaperna om sociala
Migrationens utmaningar
2013. Oklart om vården har blivit
bestämningsfaktorers
mer jämlik.
betydelse för
levnadsvanorna inom hälsooch sjukvården.
Alla barn i Malmö ska ha en likvärdig hälso- och sjukvård, samt hälsofrämjande och förebyggande insatser tills
de slutar skolan
Stärk inriktningen på de
62. Ta fram
Utredningsuppdrag Fortbildningspaket har tagits
sociala
fortbildningspaket med
fram inom elevhälsan (2016).
bestämningsfaktorerna för inriktning på sociala
hälsa inom
bestämningsfaktorer för
mödrahälsovård,
personal inom mödra- och
barnhälsovård och inom
barnhälsovård
den kommunala
elevhälsan.
Gör en översyn av
63. Se över befintliga
Utredningsuppdrag Uppföljningen av barns hälsa
samarbetsorganisation
samarbetsstrukturer för
är bristande nationellt och i
gällande barns hälsa.
barns hälsa
Malmö stad.
Familjecentralerna har delvis
förbättrat samordningen och
uppföljningen.
Prioritera förebyggande
64. Prioritera förebyggande
Utredningsuppdrag Utredningen är genomförd
arbete mot våld,
arbete mot våld,
och skickades till berörda
omsorgssvikt och
omsorgssvikt och sexuella
nämnder för beaktande.
sexuella
övergrepp mot barn i
Arbete sker inom kommunens
övergrepp på barn.
översynen av befintliga
lågtröskelmottagning
samarbetsstrukturer för
Plattform Malmö.
barns hälsa
Utvärdera
65. Utred möjligheter för
Utredningsuppdrag Utredning har genomförts.
familjecentralerna.
etablering av fler
Utvecklingsområde Nya familjecentraler har
familjecentraler
etablerats.
Elevhälsovården i Malmö ska garantera en likvärdig och hög kvalitet i såväl offentlig som privat skolform
Etablera en gemensam
66. Stärk samverkan mellan
Pågående arbete
En central elevhälsa med
ledning av elevhälsovården. olika delar av den kommunala
gemensamt stöd finns. Regional
elevhälsan
uppföljning av hälsan bland barn
och unga saknas sedan 2012.
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Kunskaperna om befolkningens hälsa i Malmö ska förbättras och resultaten ska analyseras och användas i
kommunens och regionens förebyggande arbete
Etablera en kvalificerad
67. Skapa former för
Utredningsuppdrag Utredning avslutad med
epidemiologisk bevakning kvalificerat analysarbete av
beslut om en struktur för
av stadens hela
den epidemiologiska
epidemiologisk bevakning.
befolkning.
bevakningen i Malmö
Det finns inte en

infrastruktur för
epidemiologisk bevakning,
bland annat på grund av en
omorganisering på
Stadskontoret.
Använd analyser från
skaderegistret i Malmö för
att kontinuerligt omsätta
resultaten i praktiskt
förebyggande arbete inom
alla områden.

68. Använd analyser från
skaderegistret i Malmö för att
omsätta till skadeförebyggande
arbete

97

Pågående arbete

Skaderegistret finns men i vilken
grad det används är oklart.

FÖRÄNDRADE PROCESSER
Hantering av förslagen inom området förändrade processer
Åtgärdsbeskrivning
Utredningsuppdrag
Prioritering
Genomförande
Främja en demokratisk utveckling av governance och möjliggör delaktighet i olika former genom en inkluderande
styrning.
Använd följeforskning i
5. Utred förutsättningarna
Utredningsuppdrag Uppdraget skiljer sig från
såväl projekt som
för att stärka samarbetet
åtgärdsförslaget.
ordinarie verksamhet för
med universitet och
Utredningsuppdraget
att utveckla kunskaperna
högskola kring
utmynnade i ett
om problemen,
metodutveckling
forskarnätverk. Samverkan
lösningarna, begreppen
med universitet har utvecklats.
och sammanhangen
Kopplingen till förslaget är dock
otydlig.
Använd forskningscirklar
5. Utred förutsättningarna
Utredningsuppdrag Uppdraget skiljer sig
för kunskapsproduktion
för att stärka samarbetet
väsentligt från
och
med universitet och
åtgärdsförslaget. Ett
verksamhetsutveckling
högskola kring
forskarnätverk har etablerats
grundad i deltagarnas
metodutveckling
som resultat av utredningen.
egna
Avtal med
problemformuleringar
verksamhetsdoktorander togs
fram 2013.
Utveckla ett ledarskap som
6. Säkerställ att alla chefer
Pågående arbete
Enbart begränsad utveckling har
möjliggör hållbar utveckling. har ett helhetsperspektiv och
skett. Inom ramen för ett
att kunskapen från
utvecklingsprogram för framtida
Malmökommissionen
ledare togs initiativ att stödja
beaktas i ledarskapsprogram
utvecklingsarbete. I målet att
integrera Agenda 2030 finns en
strategi för att utveckla
ledarskapet.
Utveckla holistiska
7. Utveckla holistiska
Pågående arbete
Ett nytt styrsystem är infört. Det är
styrinstrument
styrinstrument genom nytt
dock oklart i vilken grad det bidrar
styr- och ledningssystem,
på det sätt som avses i förslag och
nya mått på
uppdrag.
samhällsutveckling utifrån
övergripande hållbarhet,
modeller för samhälls- och
hälsoekonomiska
beräkningar samt integrering
av sociala investeringar i
budget
Utveckla nya och
7. Utveckla holistiska
Pågående arbete
Ett nytt styrsystem är infört. Det är
kompletterande mått på
styrinstrument genom nytt
dock oklart i vilken grad det bidrar
samhällsutvecklingen som
styr- och ledningssystem,
på det sätt som avses i förslag och
relaterar till en övergripande nya mått på
uppdrag. Det finns beslut om att
hållbarhet.
samhällsutveckling utifrån
förstärka kompetens för
övergripande hållbarhet,
samhällsekonomiska beräkningar
modeller för samhälls- och
och sociala investeringar som inte
hälsoekonomiska
är genomfört ännu. Oklart om det
beräkningar samt integrering
kommer genomföras som del av
av sociala investeringar i
ny organisation på stadskontoret
budget
Inkludera regelbundna
2. Skala upp arbetet med
Utvecklingsområde
Levnadsundersökningar har inte
levnadsundersökningar i
brukarinflytande som en del
genomförts. Stadskontoret
processerna.
av kvalitetsarbetet
genomför en pilotstudie att samla
malmöbors berättelser som
komplement till kvantitativ data.
Använd kollegiala
3. Skala upp arbetet med
Utvecklingsområde
Kollegiala granskningar genomförs
granskningar för att göra
kollegiala granskningar och
bland annat inom
arbetsorganisationerna mer
utveckla modeller för en
förskoleförvaltningen. I andra delar
lärande och för att
lärande organisation
svårt att följa upp.
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långsiktigt utveckla
kunskaperna om arbetslivet
Skapa nya samarbetsformer mellan privat och offentlig sektor
Vidareutveckla en
8. Se över möjligheten för
Utredningsuppdrag
infrastruktur för social
Malmö stad att ansluta sig
innovation och
till Mötesplats social
urban integration
innovation

Malmö stad har anslutit sig till
Mötesplats social innovation.
Ambitionen med förslaget var
troligen större än
genomförandet.
Skapa nya samarbetsformer mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället baserade på
kunskapsallianser, som kan bidra till att förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd
Uppdra åt ledamöter från
9. Gör en översyn av
Utredningsuppdrag Utredningen utmynnade i beslut
Malmökommissionen att
befintliga
om att etablera forskarnätverk.
tillsammans med Malmö
forsknings- och
Det finns avtal mellan
stad, Region Skåne och
utvecklingsstrukturer och
förvaltningar och Malmö
intresserade lärosäten
samverkansformer med
universitet, exempelvis
skapa ett gemensamt
högskola och universitet
Pedagogisk inspiration. Detta är
organ för genomförande
med förslag på
inte i linje med förslagets mer
och uppföljning av
arbetsmodeller
omfattande ambitioner.
Malmökommissionens
arbete.
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KOMPLETTERANDE UPPDRAG
Åtgärdsbeskrivning
Utgår ej ifrån åtgärder

Uppdragsbeskrivning
44. Utveckla kommunala
anställningsformer för att
människor ska gå från
försörjningsstöd till arbete och
gör en hälso- och
samhällsekonomisk analys av
åtgärden

Prioritering
Utredningsuppdrag

Utgår ej ifrån åtgärder

45. Skapa forum för förstärkt,
gemensamt arbete med
näringslivet för social hållbarhet

Utredningsuppdrag

Utgår ej ifrån åtgärder

46. Integrera modeller för
rekrytering av unga medarbetare
i kommunens
rekryteringsprocesser

Utredningsuppdrag

Utgår ej ifrån åtgärder

69. Utred möjligheterna att
etablera en återkommande
internationell konferens med
fokus på social hållbarhet

Utredningsuppdrag

100

Genomförande
Utredningen utmynnade i
beslut om att ta fram
anställningar inom
förskola, LSS och särskilda
boenden. 100 kommunala
arbetsmarknadstjänster
togs fram. Dessa har
senare finansierats inom
ramen för Extratjänster.
Genomförts i form av bland
annat Meet Malmö, ett
forum för samverkan
mellan näringslivet och
kommunen som bland
annat driver projekt.
Utredningen konstaterade
att förslaget inte är förenligt
med svensk
diskrimineringslagstiftning
och därmed inte kan
genomföras.
Genomförs genom
medverkan/medfinansiering
av Social Innovation
Summit där Malmö stad
ingår i programrådet.
Möjligen hade utredningen
bredare ambitioner.

BILAGA 3. INDIKATORER FÖR FORTSATT
UPPFÖLJNING
I denna bilaga presenteras en sammanställning av samtliga, av oss föreslagna, indikatorer för att följa upp
jämlikhet i hälsa kopplat till de globala målen (Agenda 2030), vilka diskuteras i kapitel 6. Den första kolumnen
”kategori” anger typ av indikator. Den andra kolumnen ”relevanta globala mål” anger vilka mål som har bäring
på indikatorerna för att följa de sociala bestämningsfaktorerna. Kolumn tre, ”förslag på uppföljningsmått”, anger
indikatorer som kan användas för att följa upp målen. Dessa preciseras närmare i kolumn fem ”kommentarer
om datatillgänglighet och rekommendationer”. I kolumn fyra anges rekommendationer för hur indikatorerna bör
brytas ner efter grupper. I kolumn fem finns kommentarer huruvida sådan uppdelning finns tillgänglig i
dagsläget.
Kategori

Relevanta globala
mål

Förslag på
uppföljningsmått
(prioriterade mått i
fetstil)

Förslag på
uppdelning
(prioriterad
uppdelning i fetstil)

Kommentar om
datatillgänglighet och
rekommendationer för
framtiden

Hälsa - självskattade
utfall

3.4 Minska antalet
dödsfall till följd av
icke smittsamma
sjukdomar och
främja mental
hälsa // 4.A Skapa
inkluderande och
trygga
utbildningsmiljöer

Psykisk ohälsa

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar

Fysisk hälsa

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

Det finns många exempel på
indikatorer som mäter psykisk
ohälsa. Urval bör tillämpas. Data
finns tillgänglig inom ramen för
den nationella folkhälsoenkäten
och den regionala
folkhälsoenkäten. Underlaget
tillåter i dagsläget inte uppdelning
på samtliga föreslagna grupper
på kommunnivå p.g.a. en
avsaknad av tillräckligt många
observationer. För en framtida
mer uppdelad analys bör Malmö
(tillsammans med regionen) öka
antalet observationer och se över
utformningen av enkätunderlaget
(med hänsyn till exempelvis
GHQ-index.) Barn och ungas
psykiska hälsa bör ges särskild
uppmärksamhet.
se ovan

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar

Tandhälsa

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar

BMI

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning,
inkomst, geografi
Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi
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se ovan

se ovan

Hälsa - ej
självskattade utfall

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar

Alkoholvanor

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar

Rökning

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar

Fysisk aktivitet

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar

Förväntad återstående
medellivslängd

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar

Diabetes

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

3.4 Minska antalet
dödsfall till följd av
icke smittsamma
sjukdomar och
främja mental
hälsa

Hjärtinfarkt

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar.

Fallolyckor

3. Säkerställa
hälsosamma liv
och främja
välbefinnande för
alla i alla åldrar.

Ohälsotal

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi
Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi
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Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi
Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi
Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi
Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

se ovan

se ovan

se ovan

Förväntad återstående
medellivslängd fördelat på
grupper finns på SCB.
Uppdelning på grupper möjlig i
viss mån. För vidare diskussion
med SCB. Samarbete med
universitet kan krävas för vidare
uppdelning och analys..
Idag finns data tillgängligt via
Kolada, men endast uppdelat på
kön och vuxna på kommunnivå.
För framtida uppföljning bör
patientregister, dödlighetsregister
och befolkningsregister
kombineras för att studera
skillnader mellan grupper. Malmö
stad bör samarbeta med regionen
för att möjliggöra analys av
sjukdomsdata. Samarbete med
universitet kan krävas.
se ovan

se ovan

Idag finns data på antal
ohälsodagar i genomsnitt per
person i åldern 20-64 tillgänglig
via Folkhälsomyndigheten, men
endast uppdelad på kön på
kommunnivå. Denna är dock
självskattad (se ovan
resonemang kring utbyggnad).
För framtida uppföljning bör
patientregister, dödlighetsregister
och befolkningsregister
kombineras för att studera
skillnader mellan grupper. Malmö

Sociala
bestämningsfaktorer

stad bör samarbeta med regionen
för att möjliggöra analys av
sjukdomsdata. Även
försäkringskassan kan vara
intressant att inkludera, om
möjligt för denna variabel.
Samarbete med universitet kan
krävas.
Det finns många sätt att mäta
samhällets utbud av vård och
omsorg, exempelvis andel
hembesök hos
förstagångsföräldrar, andel av
befolkningen som sökt
vårdkontakt de senaste tre
månaderna (dock självskattad),
screening genom PSA eller
cellprov med flera. Urval bör
tillämpas. Malmö stad bör
samarbeta med regionen för att
möjliggöra analys av utbudet av
vård och omsorg. Samarbete
med universitet kan krävas.
Idag finns data tillgänglig via
Folkhälsomyndigheten, men
endast uppdelad på kön på
kommunnivå. För framtida
uppföljning bör patientregister,
dödlighetsregister och
befolkningsregister kombineras
för att studera skillnader mellan
grupper. Malmö stad bör
samarbeta med regionen för att
möjliggöra analys av
sjukdomsdata. Samarbete med
universitet kan krävas.
Malmö har god tillgång till SCBs
registerdata. Arbetet bör
fördjupas och förbättras (inköp av
större dataset, längre tidsserier,
finare fördelning av grupper etc).
Samarbete med universitet kan
krävas.

3.8 Tillgängliggör
sjukvård för alla

Tillgången till vård och
omsorg

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

3.4 Minska antalet
dödsfall till följd av
icke smittsamma
sjukdomar och
främja mental
hälsa

Självmord

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

1.2 Minska
fattigdomen med
minst 50% // 10.1
Minska
inkomstklyftorna //
5.1 Utrota
diskriminering av
kvinnor och flickor

Disponibel
medelinkomst

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, geografi

1.2 Minska
fattigdomen med
minst 50% // 10.1
Minska
inkomstklyftorna //
5.1 Utrota
diskriminering av
kvinnor och flickor
8.5 Full
sysselsättning och
anständiga
arbetsvillkor med
lika lön för alla //
8.6 Främja ungas
anställning,
utbildning och
praktik

Inkomstfördelning

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, geografi

se ovan

Förvärvsgrad

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
utbildning, inkomst,
geografi

se ovan
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4.4 Öka antalet
personer med
färdigheter för
ekonomisk
trygghet
1.2 Minska
fattigdomen med
minst 50%. Till
2030 minst halvera
den andel män,
kvinnor och barn i
alla åldrar som
lever i någon form
av fattigdom enligt
nationella
definitioner.
11.1 Säkra
bostäder till
överkomlig
kostnad

Utbildningsnivå

Trångboddhet

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

11.1 Säkra
bostäder till
överkomlig
kostnad

Hemlöshet

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

10.2 Främja social,
ekonomisk och
politisk inkludering
// 16.7 Säkerställ
ett lyhört,
inkluderande och
representativt
beslutsfattande
10.2 Främja social,
ekonomisk och
politisk inkludering
// 11.3
Inkluderande och
hållbar
urbanisering // 4.A
Skapa
inkluderande och
trygga
utbildningsmiljöer //

Valdeltagande

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

Samhällsuppfattning

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

1.2 Minska
fattigdomen med
minst 50% // 10.1
Minska
inkomstklyftorna

Ekonomiskt bistånd

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

Barnfattigdomsindex
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Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
inkomst, geografi
Härkomst,
hushållstyp,
föräldrars
sysselsättning,
föräldrars utbildning,
föräldrars inkomst,
geografi

se ovan.

Data på andel barn som finns i
ekonomiskt utsatta hushåll finns
via Folkhälsomyndigheten
uppdelat på härkomst. Rädda
barnen har något finare fördelad
data. För att möjliggöra finare
gruppindelningar framöver bör
individdata (om möjligt) kopplas
samman med data över
barnfattigdom. Samarbete med
forskare kan krävas.
Data på andel trångbodda
fyraåringar respektive andel
trångbodda utan barn finns via
Malmö stad, uppdelat på
stadsdel. För att möjliggöra finare
gruppindelningar framöver bör
individdata (om möjligt) kopplas
samman med data över
trångboddhet. Samarbete med
forskare kan krävas.
Data finns via stadskontorets
hemlöshetskartläggning, dock
endast givet andel av
befolkningen. För att möjliggöra
finare gruppindelningar framöver
bör individdata (om möjligt)
kopplas samman med data över
hemlöshet. Samarbete med
forskare kan krävas.
Data finns via Valmyndigheten.
Vidare diskussion för möjlighet till
indelning på grupper bör ske med
SCB och Valmyndigheten.

Det finns många exempel på
indikatorer som mäter
samhällsuppfattning. Sådana är
upplevd trygghet, upplevd
delaktighet, upplevd tillit, mfl.
Urval bör tillämpas. Upplevd
delaktighet och tillit kan hämtas
från Folkhälsomyndighetens
enkät. Upplevd trygghet kan
hämtas från Malmö stads
områdesundersökning. Dock bör
uppdelningsmöjligheterna
förbättras genom expanderade
undersökningar (enligt nedan).
Data på andel som mottagit
ekonomiskt bistånd finns idag
uppdelat på härkomst,
utbildningsgrupper och stadsdelar
via Malmö stad. Finare fördelning
bör vara möjligt inom ramen för
stadens uppföljning och tilldelning
av bistånd.

Verksamhetsmått

8.5 Full
sysselsättning och
anständiga
arbetsvillkor med
lika lön för alla //
8.6 Främja ungas
anställning,
utbildning och
praktik

Resultat och kostnader
av
arbetsmarknadsåtgärder

Ålder, kön,
härkomst,
hushållstyp,
sysselsättning,
utbildning, inkomst,
geografi

11.1 Säkra
bostäder till
överkomlig
kostnad

Antal färdigställda
bostäder per år i
flerfamiljshus och
småhus per 1000
invånare, fördelat på
upplåtelseform

Fördelning av
inkomst, härkomst,
utbildningsnivå med
flera. inom de
geografiska
områden där
exploatering sker.

11.1 Säkra
bostäder till
överkomlig
kostnad

Andel av nybyggda
bostäder som är
prisrimliga bostäder
5 800 kr/m2 boarea
(BOA).

Bör brytas ned på
stadsdel.

4.2 Lika tillgång till
förskola av god
kvalitet

Andel barn 1-5 år
inskrivna i förskola
respektive antal barn
per
småbarnsavdelning

Härkomst (samt
föräldrars härkomst),
hushållstyp,
föräldrars
sysselsättning,
föräldrars utbildning,
föräldrars inkomst,
geografi, enskilda
skolor

4.1 Avgiftsfri och
likvärdig
grundskole- och
gymnasieutbildning
av god kvalitet //
4.2 Lika tillgång till
förskola av god
kvalitet

Antal elever per lärare
(förskola, grundskola,
gymnasium)

Härkomst (samt
föräldrars härkomst),
hushållstyp,
föräldrars
sysselsättning,
föräldrars utbildning,
föräldrars inkomst,
geografi, enskilda
skolor

4.1 Avgiftsfri och
likvärdig
grundskole- och
gymnasieutbildning
av god kvalitet

Pedagoger med
högskoleutbildning
(förskola, grundskola,
gymnasium)

Elevers härkomst
(samt föräldrars
härkomst),
hushållstyp,
föräldrars
sysselsättning,
föräldrars utbildning,
föräldrars inkomst,
geografi, enskilda
skolor
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Data på kostnader för
arbetsmarknadsåtgärder per
invånare finns idag på
kommunnivå via Kolada. Data på
andel som börjat arbeta, studera
eller skickats vidare till annan
myndighet finns även på
kommunnivå via Kolada. Finare
fördelning bör vara möjligt inom
ramen för stadens uppföljning och
administrering av
arbetsmarknadsåtgärder.
Data på kommunnivå finns via
Kolada. Fördelning av
bostadsbyggande på olika
geografiska områden och dess
gruppdynamik bör vara möjlig
genom att koppla samman
infrastrukturinvesteringar och
ekonomisk data från SCB.
Data från Malmö stad och
Boverket

Idag finns data på andel barn 1-5
år inskrivna i förskola på
kommunnivå via Kolada samt
antal barn per
småbarnsavdelning på
kommunnivå via Skolverket.
Finare fördelning av data bör vara
möjlig genom att kommunen ökar
sin egen insamling alternativt
genom att koppla samman
befintlig data med individdata.
Samarbete med forskare kan
krävas.
Idag finns data tillgänglig på
kommunnivå via Kolada. Finare
fördelning av data bör vara möjlig
genom att kommunen ökar sin
egen insamling alternativt genom
att kopplas samman befintlig data
med individdata. Samarbete med
forskare kan krävas.

Idag finns data tillgänglig på
kommunnivå via Kolada och
Skolverket. Finare fördelning av
data bör vara möjlig genom att
kommunen ökar sin egen
insamling alternativt genom att
kopplas samman befintlig data
med individdata. Samarbete med
forskare kan krävas.

4.1 Avgiftsfri och
likvärdig
grundskole- och
gymnasieutbildning
av god kvalitet

Uppnått kunskapskrav
i alla ämnen åk
/Behörighet till
gymnasieprogram

Härkomst (samt
föräldrars härkomst),
kön, hushållstyp,
föräldrars
sysselsättning,
föräldrars utbildning,
föräldrars inkomst,
geografi, enskilda
skolor

4.1 Avgiftsfri och
likvärdig
grundskole- och
gymnasieutbildning
av god kvalitet //
4.4 Öka antalet
personer med
färdigheter för
ekonomisk
trygghet
4.1 Avgiftsfri och
likvärdig
grundskole- och
gymnasieutbildning
av god kvalitet //
4.4 Öka antalet
personer med
färdigheter för
ekonomisk
trygghet

Gymnasiefrekvens

Härkomst (samt
föräldrars härkomst),
kön, hushållstyp,
föräldrars
sysselsättning,
föräldrars utbildning,
föräldrars inkomst,
geografi

Avslutad
gymnasieutbildning
(examensbevis inom 4
år)

Härkomst (samt
föräldrars härkomst),
kön, hushållstyp,
föräldrars
sysselsättning,
föräldrars utbildning,
föräldrars inkomst,
geografi, enskilda
skolor
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Idag finns data på andel elever
som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen i åk 9 uppdelat på
kön, härkomst och föräldrars
utbildning på kommunnivå via
Kolada. Finare fördelning av data
bör vara möjlig genom att
kommunen ökar sin egen
insamling alternativt genom att
kopplas samman befintlig data
med individdata. Samarbete med
forskare kan krävas.
Idag finns data tillgänglig på
kommunnivå via Kolada. Finare
fördelning av data bör vara möjlig
genom att kommunen ökar sin
egen insamling alternativt genom
att kopplas samman befintlig data
med individdata. Samarbete med
forskare kan krävas.

Idag finns data tillgänglig på
kommunnivå via Kolada. Finare
fördelning av data bör vara möjlig
genom att kommunen ökar sin
egen insamling alternativt genom
att kopplas samman befintlig data
med individdata. Samarbete med
forskare kan krävas.

BILAGA 4. INTERVJUER OCH FOKUSGRUPPER
INTERVJUER
Under hösten 2018 och våren/sommaren 2019 genomfördes intervjuer med representanter för Malmö
stads olika förvaltningar, universitet och högskola, civilsamhället, näringslivet samt Region Skåne. I
tabellen nedan presenteras fördelningen av intervjupersonerna per sektor och organisation. I ett fall
representerar individen flera sektorer. Detta gör att det totala antalet i tabellen är 50, trots att antalet
intervjupersoner är 49.

Tabell 10.1 Intervjupersoner uppdelat på sektor/organisation.

Sektor/organisation
Civilsamhället
Malmö stad
Näringsliv
Politiker
Region Skåne
Universitet och högskola
Totalt

Antal
4
31
3
5
1
6
49

FOKUSGRUPPER
Under våren 2019 genomfördes sex tematiska fokusgrupper med representanter från Malmö stad,
universitet och högskola, civilasamhället och näringslivet med sammanlagt 41 deltagare. Några personer
deltog i flera fokusgrupper. I tabellerna nedan finns sammanställningar av antal deltagare efter
sektor/organisation för varje fokusgrupp.
Tabell 10.2 Deltagare fokusgrupp ”Halvera barnfattigdomen”
Sektor/organisation

Antal

Malmö stad

6

Universitet och högskola

1

Civilsamhället

1

Totalt

8

Tabell 10.3 Deltagare fokusgrupp ”Minskad bostadssegregation”
Sektor/organisation

Antal

Malmö stad

3

Universitet och högskola

1

Näringslivet

3

Totalt

7
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Tabell 10.4 Deltagare fokusgrupp ”Förskolan”
Sektor/organisation

Antal

Malmö stad

6

Universitet och högskola

1

Totalt

7

Tabell 10.5 Deltagare fokusgrupp ”Kunskapsallianser”
Sektor/organisation

Antal

Malmö stad

6

Universitet och högskola

1

Civilsamhället

3

Totalt

10

Tabell 10.5 Deltagare fokusgrupp ”Sociala investeringar”
Sektor/organisation

Antal

Malmö stad

4

Totalt

4

Tabell 10.5 Deltagare fokusgrupp ”Modell för att följa jämlikhet i hälsa över tid”
Sektor/organisation

Antal

Malmö stad

2

Universitet och högskola

3

Totalt

5
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5

1

INLEDNING

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

1.1

MALMÖKOMMISSIONEN OCH DET FORTSATTA ARBETET

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

Figur 1 Malmökommissionens slutrapport

1

VI kommer i fortsättningen att omväxlande använda benämningarna Malmökommissionen eller enbart Kommissionen.

6

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

1.2

VÅRT UPPDRAG OCH TOLKNINGEN AV DET

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

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

•

Analysera resultat och effekter av de initiativ som genererats ur Malmökommissionen

Målet är att kunna besvara följande utvärderingsfrågor:
•

Vilket genomslag har Malmökommissionens slutrapport haft?

•

Vilken effekt kan man se gällande Malmökommissionens två övergripande
rekommendationer?

•

Vad har resultaten blivit av de utredningar som initierats?

•

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

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

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

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

1.3

GENOMFÖRANDET AV UPPDRAGET

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

1.3.1

En överblick över genomförandet

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

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

Denna rapport

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

1.3.3

Fortsatt arbete

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

Vilket genomslag har Malmökommissionens slutrapport haft?

•

Vilken effekt kan man se gällande Malmökommissionens två övergripande
rekommendationer?

•

Vad har resultaten blivit av de utredningar som initierats?

•

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

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

2

MALMÖKOMMISSIONEN – EN
INTRODUCERANDE BESKRIVNING OCH
ANALYS

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

2.1

BAKGRUNDEN TILL KOMMISSIONENS INRÄTTANDE

2.1.1

Välfärdsredovisningarna visade på en stor och växande ojämlikhet i
hälsa

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

2.1.2

Malmö inspireras och inspirerar

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

2.2 KOMMISSIONENS SAMMANSÄTTNING OCH
ARBETSFORMER
2.2.1

Både forskning och praktik

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

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

2.2.2

Förena analys och genomförbarhet

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

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

•

En balans mellan generella och mer riktade åtgärder

•

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

•

Ta hänsyn till kostnader och kostnadseffektivitet

•

Möjliggöra uppföljning

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

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

•

Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning.

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

2.3

PRELIMINÄR ANALYS AV KOMMISSIONENS
SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE

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

3

GENOMFÖRANDET AV KOMMISSIONENS
FÖRSLAG

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

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

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

3.1.1

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

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

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

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

•

Inrätta ett kommunalt familjestöd.

•

Höj det kommunala försörjningsstödet till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd.

•

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

•

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

•

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

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

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

•

Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden

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

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

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

•

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

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

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

•

Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande.

•

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

•

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

•

Omvandla barriärer till sammanlänkande områden.

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

Etablera en ny kommunal utförarorganisation för uppdragsbaserat bostadsbyggande.

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

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

De stödjande kunskapsstrukturerna i staden måste stärkas.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Reformera systemet för mottagandet av nyanlända elever

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Två av förslagen har vi bedömt som ej genomförda:
•

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

•

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

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

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

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

Förslag som är oklara vad gäller genomförandet är:
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•

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

•

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

•

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

•

Utvidga det kommunala informationsansvaret upp till 25 års ålder.

•

Samordnad inspektion med avseende på arbetsmiljön.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

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

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

•

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

•

Förbättra villkoren för en socialt jämlik mammografiscreening.

•

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

•

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

•

Gör en översyn av samarbetsorganisation gällande barns hälsa.

•

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

•

Utvärdera familjecentralerna.

•

Etablera en gemensam ledning av elevhälsovården.

•

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

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

Etablera en kvalificerad epidemiologisk bevakning av stadens hela befolkning.

•

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

•

Erbjud hälsokontroller till alla som fyllt 80 år.

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

DE TVÅ ÖVERGRIPANDE REKOMMENDATIONERNA

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

3.2.1

Hur har man arbetat med rekommendationerna?

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

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

3.2.2

Vad har förändrats/inte förändrats som ett resultat av
rekommendationerna

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

3.3

SAMMANFATTANDE PRELIMINÄRA SLUTSATSER FÖR
GENOMFÖRANDET AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

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

UTVECKLINGEN I JÄMLIK HÄLSA I MALMÖ

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

4.1

METOD

4.1.1

Utvecklingen i hälsans bestämningsfaktorer

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

4.1.2

Hur förklarar vi utvecklingen i hälsans bestämningsfaktorer?

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

4.2

UTVECKLINGEN I HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER

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

Hur år Malmö?

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

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

Medellivslängd

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

Period
(1991-1995)

Period
(2006-2010)

Period
(2013-2017)

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

För. gym.

50.1

51.5

51.8

1.7

Gym.

52.1

52.4

53.9

1.8

Efter gym.

53.3

55.6

56.2

2.9

3.2

4.1

4.3

1.1

Kvinnor

Skillnad hög-låg

Män

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

Period
(2013-2017)

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

För. gym.

43.2

45.7

47.5

4.3

Gym.

46.0

48.3

50.1

4.1

Efter gym.

48.2

51.7

53.6

5.3

5.0

6.0

6.1

1.1

Skillnad hög-låg

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

4.2.3

Ohälsotal

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

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

betalas av arbetsgivaren.
7 Resultaten gäller diagnoserna: X60-X84 enligt ICD-10 (säkra suicider) och avser antal döda per 100 000 invånare bland de
som är 15 år eller äldre per 31/12 respektive år. Statistiken redovisas som 5-årsmedelvärden, icke åldersstandardiserat
respektive åldersstandardiserat.

34

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

4.2.4

Självskattad hälsa

Figur 11 Andel av befolkningen (16-84) med god självskattad hälsa. I Malmö, Skåne län och riket samt
fördelat på kön i Malmö. Fyraårsmedelvärden, 2004-2018. Källa: Folkhälsomyndigheten.8
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Andel som har en god självskattad hälsa har en tydligt uppåtgående trend. Det gäller för såväl
Malmö, Skåne län som riket. Andelarna är mycket snarlika i de tre geografiska områden. Malmö har
dock för den senaste mätta perioden (2015 - 2018) en något högre andel med god självskattad
hälsa.
Att andelen med god självskattad hälsa har ökat så för Malmö för perioden 2015-2018, men ej för
Skåne och riket, verkar bero på männens kraftiga ökning under denna period. I övrigt har andelen
med god självskattad hälsa ökat för båda könen i Malmö stad. Kvinnor tenderar att ha något lägre
andel med god självskattad hälsa över tid. I genomsnitt över de senaste tre tidsperioderna är
andelen ca 72 procent hos kvinnor jämfört med 77 procent hos män.
Nämnas bör är att tolkningar av data baserade på självskattade resultat skall göras med viss
försiktighet. Det beror på att det kan finnas subjektivitet i urvalet av personer som svarar på
enkäten. Om urvalet inte är tillräckligt stort eller om sammansättningen, om än slumpmässigt, får en
övervikt inom en viss kategori respondenter kan svaren styras åt olika riktningar, detta är oftare ett
problem på lägre geografiska nivåer som kommuner eller dylikt.

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

Fördelat på kön

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10
Malmö

5

Skåne exklusive Malmö

0

Kvinna

Man

5
0

2000

2004

2008

2012

2000

2004

2008

2012

Andelen av befolkningen som har en självskattad anspänd arbetssituation har minskat över tid. Det
gäller för såväl Malmö som Skåne exklusive Malmö. Det förefaller vara en mycket måttlig skillnad
mellan de två geografiska områdena. Framförallt för den senare delen av perioden. Andelen som har
en självskattad anspänd arbetssituation är minskande för båda könen över tid i Malmö stad.
Andelen för kvinnor är dock generellt högre, men denna har minskat något snabbare över tid (-24%)
och har därför närmat sig motsvarande nivåer som för män (-17%). Det kvarstår dock en viss skillnad
mellan könen. Tolkningar skall dock göras med viss försiktighet p.g.a. självskattningsaspekter.

I varje kommun exklusive Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad består urvalet av 400 män och 400 kvinnor. Av dessa
har i snitt 55% besvarat enkäten. I Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad är osäkerheten mindre i andelsnivå p.g.a. större
antal individer i svarsunderlaget.
9
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Figur 16 Andel av befolkningen (18-80) som upplever ekonomisk stress (självskattad). I Malmö och
Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) samt fördelat över kön i Malmö. 2000 - 2012. Källa:
Region Skåne.
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Andelen av befolkningen som upplever en ekonomisk stress hade en minskande trend mellan 2000
och 2008. För 2012 ökade andelen något igen. Detta mönster stämmer för såväl Malmö som Skåne
exklusive Malmö. Malmö ligger dock på en något högre nivå än Skåne exklusive Malmö.
Andelen som upplever en ekonomisk stress är minskande för båda könen över tid i Malmö stad.
Framförallt för perioden 2000 - 2008 för att därefter öka något under 2012. Skillnaden mellan könen
är måttlig.
Figur 17 Andel av befolkningen (16 - 84) som röker dagligen (självskattad). I Malmö, Skåne län och
riket samt fördelat över kön i Malmö. Fyraårsmedelvärden, 2004 - 2018. Källa: Folkhälsomyndigheten.
Malmö jämfört med Skåne och riket

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

Malmö
Skåne län
Riket

Fördelat på kön
25

30

20

25

15

20

10

15

5

10

0

2004-2007
2015-2018

2009-2012

5
0
Kvinnor

Män

Andelen av befolkningen som uppger att de röker dagligen har tydligt minskat över tid. Det gäller för
Malmö, Skåne län och riket. Malmö hade en något högre andel av befolkningen som uppgav sig röka
dagligen i början av tidsperioden. Andelen rökare har dock minskat snabbare i Malmö än för de
andra två geografiska områdena och idag ligger Malmö på motsvarande nivåer.

40

Andelen av befolkningen som uppger att de röker dagligen har minskat för båda könen. Kvinnor
hade i början av den uppmätta tidsperioden en något högre andel än män. Över tid har dock
andelen kvinnor minskat något snabbare och ligger för de senaste tre tidsperioderna på en något
lägre andel än män, 10 procent respektive 13 procent. Tolkningar skall dock göras med viss
försiktighet p.g.a. självskattningsaspekter.

4.2.5

Barn och ungas hälsa

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

4.3

SAMHÄLLSSYSTEMENS KONSEKVENSER - BARN OCH
UNGAS VARDAGSVILLKOR

4.3.1

Samhällssystemens konsekvenser – Barn och ungas vardagsvillkor

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

Målbeskrivning

Åtgärd

Stärk alla barns och
ungas möjligheter till
inflytande och
delaktighet.

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

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

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

Indikator

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

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

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

för barn och unga i
Malmö.

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

Definitionen för såväl MK som MS är att antalet boende per rum i bostaden, kök och ett rum oräknat, överskrider två. Men
förändringen över tid tyder på skillnader.
12 Boverket (2016), ”Trångboddheten i storstadsregionerna” 2016:28
11

45

Figur 21 Barnfattigdomsindex som andel barn (0 - 17) som finns i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö,
Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket. 2008 - 2016. Källa: Folkhälsomyndigheten.13
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Andel barn med svensk bakgrund som lever i ekonomiskt utsatta hushåll har tydligt minskat över tid.
Det gäller för Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. Malmö stad har dock en högre andel barn
som är ekonomiskt utsatta än de andra två geografiska områdena. Skillnaden har dessutom ökat
något över den uppmätta perioden (då andelen i Malmö har minskat långsammare (2008 3,8
procentenheter och 2016 4,1 procentenheter).
Även andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll med utländsk bakgrund har minskat
tydligt över tid. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. Här har dock Malmö (-14%)
minskat något snabbare än Skåne (-10%) och riket (-10%). Jämfört med barn med svensk bakgrund
har dock barn med utländsk bakgrund en betydligt högre andel som lever i ekonomiskt utsatta
hushåll. 2016 var skillnaden mellan barn med svensk bakgrund och utländsk bakgrund 33,5
procentenheter för Malmö, 22,1 procentenheter för Skåne och 23,0 procentenheter för riket.
Malmö har såldes en betydligt högre andel barn med utländsk bakgrund som lever i ekonomiskt
utsatta hushåll jämfört med de andra två geografiska områdena.

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

46

Figur 22 Andel barn (0 - 17 år) i hemlösa hushåll i Malmö stad. 2009 - 2017. Källa: Stadskontorets
hemlöshetskartläggning.14
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Andel barn i hemlösa hushåll har ökat kraftigt över tid i Malmö, över 400 procent mellan 2009 och
2017. Som antal var siffran 2009 161 stycket och 2017 1070 stycket.
Figur 23 Andel hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 mbit/sekund i Malmö, Skåne
exklusive Malmö (viktat medelvärde efter befolkning) och riket. 2009 - 2017. Källa: PTS.
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Andelen av hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund har ökat kraftigt över
tid. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive Malmö och riket. Det finns dock stora skillnader i nivåer. I
Malmö (93%) har en betydligt högre andel av hushållen tillgång till höghastighetsbredband än riket
(79%) och framförallt Skåne exklusive Malmö (53%).

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

SAMHÄLLSSYSTEMENS KONSEKVENSER - BOENDEMILJÖ
OCH STADSPLANERING

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

Åtgärd

Indikator

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

1.2.1.1 Minska
bostadsbristen.

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

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

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

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

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

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

Bostadsbyggande

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

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

4.4.2

Valdeltagande

Figur 26 Fördelning av valdeltagande (procent) för Malmö inom olika valkretsar. Fördelat på typ av val.
2010 - 2018. Källa: Valmyndigheten.
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Flerbostadshus innehåller tre eller fler lägenheter. Alla kommuner lämnar månatligen in uppgifter om beviljade bygglov.
Färdigställande baseras på slutbesked till byggherren från bygglovsnämnden. Småhus avser friliggande samt par-, rad- eller
kedjehus. Exklusive fritidshus.
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Valdeltagandet i Malmö stad ligger på en tydligt lägre nivå än för Skåne exklusive Malmö och riket
totalt, ca 5 procentenheter. Positivt är att valdeltagandet är konstant ökande över tid för såväl
riksdagsval, val till landstingsfullmäktige som till kommunfullmäktige. Det gäller framförallt mellan
valen år 2014 och 2018 där utvecklingen var något kraftigare än för Skåne exklusive Malmö och riket
totalt. Sett över hela perioden är dock utvecklingen ungefär samma för de tre geografiska
områdena. Valdeltagandet är också betydligt högre för riksdagsvalet än de andra två valen.
Figur 27 Fördelning av valdeltagande för Malmö inom olika valkretsar. Fördelat på typ av val. 2010 2018. Källa: Valmyndigheten.
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Figuren ovan visar spridningen inom valdeltagande för Malmös samtliga valdistrikt 17. Återigen
redovisas en generellt ökande trend för såväl median- som medelvärde inom samtliga tre val över
tid. Det som ökar mest är dock minimumvärdet som har en betydande tillväxt. Trots detta framstår
en stor spridning av valdeltagande mellan valdistrikten. Det gäller framförallt inom val till
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Figur 28 Fördelning av valdeltagande för Malmö inom olika stadsdelar. Riksdagsval. 2010 - 2018. Källa:
Valmyndigheten, WSPs bearbetning.
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Valdeltagandet i riksdagsvalet har ökat i samtliga av Malmös stadsdelar (förutom Oxie där den varit
stillastående men dock mycket hög) mellan 2010 och 2018. Procentuellt har valdeltagandet ökat
mest i Rosengård från 55 procent 2010 till 61 procent 2018 (+12 procent). Trots detta har
Rosengård fortfarande lägst valdeltagande av Malmös stadsdelar, men skillnaderna har minskat
något tack vare den starka tillväxten. För Fosie, med näst lägst valdeltagande (67 procent 2018), har
dock tillväxten inte varit lika stark med en ökning på ca 1 procent från 2010 till 2018. Mellan Fosie
och många andra stadsdelar har istället skillnaderna blivit större. Högst valdeltagande finner vi i

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

4.4.3

Tillit och socialt deltagande

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

4.4.4

Trångboddhet

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

4.4.5

Hemlöshet

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

4.5

SAMHÄLLSSYSTEMENS SÄTT ATT FUNGERA –
UTBILDNING

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

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

Åtgärd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.1

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

Förskola

Figur 36 Förskolevariabler för Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket.
Andel barn 1-5 år som är inskriva på
förskola. 2008-2017. Källa: Kolada
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Antal inskrivna barn per årsarbetare i
förskolan. 2008-2017. Källa: Kolada
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Antal barn per småbarnsavdelning.
2014 - 2017. Källa: Skolverket
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Andel barn 1-5 år som är inskrivna på förskola i Malmö stad har haft en uppåtgående trend över tid.
Malmö har för 2017 i princip motsvarande andelar som Skåne exklusive Malmö och riket. Skillnaden
var dock betydligt större under början och mitten av 2010-talet. Därefter har Malmö hämtat igen.
Antal inskrivna barn per årsarbetare är minskande över tid. Det gäller för såväl Malmö som Skåne
exklusive Malmö. Malmö har dock än lägre nivåer än Skåne och har dessutom minskat snabbare.
Andel årsarbetande i förskola med pedagogisk högskoleexamen är minskande över tid. Det gäller
framförallt för Malmö, även om tidsintervallet är kort. Mellan 2016 och 2017 ökade dock andelen
något igen. Malmö har därmed en lägre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning
jämfört med Skåne exklusive Malmö och riket.
Antal barn per småbarnsgrupper är minskande övertid. Det gäller för Malmö, Skåne exklusive
Malmö och riket. Malmö ligger dock på något högre nivåer än Skåne och riket. För storlek på
barngrupper generellt inom förskola finns ej tillgängliga tidsserier.
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4.5.2

Fritidshem

Figur 37 Fritidshemvariabler för Malmö, Skåne exklusive Malmö (viktat medelvärde) och riket.
Andel barn 6-12 år inskrivna på
fritidshem. 2008-2017. Källa: Kolada
65
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Andel barn 6-12 år som är inskrivna i fritidshem är kraftigt växande över tid. Det gäller för både
Malmö och Skåne exklusive Malmö. Andelen har dock vuxit snabbare för Malmö vilket gör att för
2017 är andelen betydligt högre än för Skåne och riket.
Antal inskrivna barn per årsarbetare är ökande för Malmö över tid. För Skåne exklusive Malmö samt
riket är den istället något minskande. Det gör att Malmö, som tidigare hade färre antal barn per
årsarbetare, har för 2017 något fler antal barn per årsarbetare. Antalet har dock minskat något
mellan 2016 och 2017.
Andel årsarbetare på fritidshem med pedagogisk högskoleexamen har minskat över tid. Det gäller
för Malmö, Skåne exklusive Malmö samt riket. Malmö har dock haft en något lägre andel över hela
perioden jämfört med Skåne. Malmö ligger i nivå med andelen för riket generellt.
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Elevgruppernas genomsnittliga storlek är ökande över tid. De gäller för Malmö, Skåne exklusive
Malmö samt riket. För Malmö stad har den genomsnittliga storleken dessutom ökat betydligt
snabbare än för Skåne och riket. Skillnaderna för år 2017 är därmed tydlig mellan Malmö respektive
Skåne och riket.

4.5.3

Grundskola

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

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

Figur 39 Grundskolevariabler för modersmålsundervisning. Lägeskommun.
Andel elever som är berättigade till
modersmålsundervisning i Malmö,
Skåne län och riket. 2008-2017. Källa:
Skolverket.20
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Andel av berättigade elever som deltar i
modersmålsundervisning i Malmö,
Skåne län och riket. 2008-2017. Källa:
Skolverket.

Andel av samtliga elever vars vårdnadshavare (en eller båda) har ett annat språk än svenska som modersmål och använder
det språket i sitt umgänge med eleven på sådant sätt att det språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, förutsatt
dessutom att eleven har grundläggande kunskaper i språket och behöver få modersmålsundervisning. Språket behöver inte
vara dagligt umgängesspråk om modersmålet är ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller
jiddisch) eller om eleven är adopterad. Från och med läsåret 2017/18 ska uppgift om att en elev är berättigad till
modersmålsundervisning redovisas på individnivå i elevinsamlingen.
20
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Andelen elever som är berättigade till modersmålsundervisning har ökat över tid. Det gäller för
Malmö, Skåne län och riket. Ökningen har dock varit betydligt kraftigare för Malmö sedan 2012
jämfört med de andra två geografiska områdena.
Andelen elever som deltar i modersmålsundervisning som är berättigade till sådan är något ökande
över tid. Det gäller för Malmö, Skåne län och riket. Malmö har en något högre andel än Skåne och
riket i början och slutet av den uppmätta perioden. I mitten av perioden ser vi en tydlig avvikelse där
andelen från 2011 till 2012 ökade med över 30 procentenheter. Därefter dalar siffrorna igen. Det är
oklart vad denna utveckling beror på. Troligtvis har det att göra med någon form av förändrad
definition eller riktad insats som sedan avtar.
Figur 40 Grundskolevariabler för lärartäthet och lärarutbildning. Lägeskommun.
Antal elever/årsarbetare på grundskola. Andel lärare med pedagogisk
2008 - 2017. Källa: Kolada
högskoleexamen i grundskola. 2008 2017 Källa: Kolada
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Antal elever per årsarbetande lärare är något växande för Malmö över tid. För Skåne exklusive
Malmö och riket har kvoten varit relativt stillastående över tid. Det gör att Malmö, som tidigare
hade färre elever i förhållande till lärare jämfört med Skåne och riket, nu har fler.
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen är minskande över tid. Det gäller för Malmö, Skåne
exklusive Malmö och riket. Malmö har dock haft en något starkare nedåtgående trend och har
därför en något lägre andel 2017 jämfört med Skåne och riket.
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4.5.4

Gymnasium

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

4.6

SAMHÄLLSSYSTEMENS SÄTT ATT FUNGERA – INKOMST
OCH ARBETE

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

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

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

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

skillnaderna mellan
hushållen.

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

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

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

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

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

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

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

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

hållbar utveckling av
Malmö.

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

Befolkningsutveckling

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

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

Befolkningstillväxten för inrikes födda har varit betydligt lägre än för utrikes födda, antalet
utrikesfödda är dock totalt sett mycket mindre. Malmö har haft en i genomsnitt högre
befolkningstillväxt för inrikes födda än Skåne exklusive Malmö och riket, men under senare år har
denna skillnad mellan Malmö å ena sidan och riket och övriga Skåne å andra sidan avtagit allt mer.
Tillväxten i utrikes födda har från och med 2013 varit betydligt lägre i Malmö jämfört med Skåne och
riket.
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Figur 44 Procentuell befolkningsutveckling fördelat på Malmös stadsdelar. 2008-2017. Källa: Malmö
stad.
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Befolkningstillväxten är mycket varierande mellan Malmös olika stadsdelar och år. Genomgående
har Centrum, Limhamn-Bunkeflo och Oxie haft relativt höga tillväxttal. Husie växte dock starkast
under 2012. Den enda stadsdelen som hade en minskande befolkningstillväxt av det tre åren var
Rosengård 2012.
Tabell 8 Befolkningsutveckling i Malmö fördelat på födda, döda, inflyttning och utflyttning. 2008, 2012, 2017.
Källa: SCB.

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

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

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

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

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

Förvärvsintensitet

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

Utbildningsnivå

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

Figur 50 Utbildningsnivå 20 - 64 år för Malmö stad, andel fördelat på härkomst. 2008 - 2012. Källa:
Malmö stad. (utrikes födda överst, inrikes nederst)

60%
50%

Uppgift saknas
Gymnasial

Förgymnasial
Eftergymanasial

40%
30%
20%

10%
0%
2008

2012

2016

10269150 • Utvärdering Malmökommissionen | 76

60%

Uppgift saknas
Gymnasial

50%

Förgymnasial
Eftergymanasial

40%
30%
20%
10%

0%
2008

2012

2016

Vid jämförelse av utbildningsnivån i Malmö stad mellan utrikes och inrikes födda finns det ett antal
intressanta skillnader. För det första är andelen med eftergymnasial utbildning störst i båda fallen.
Nivåerna är ökande men inrikes födda har tydligt högre andelar. För utrikes födda sker en viss
minskning i de med gymnasial utbildning medan de med förgymnasial står still över tid. Istället
minskar andelen med oklar utbildningsnivå starkast..

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

Inkomst och Gini-koefficient

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

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

Ekonomiskt bistånd

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

Arbetsmarknadsåtgärder

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

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

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

regionen.
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4.6.7

Infrastrukturinvesteringar

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

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

SAMHÄLLSSYSTEMENS SÄTT ATT FUNGERA – HÄLSOOCH SJUKVÅRD

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

Målbeskrivning

Åtgärd

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

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

Indikator

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

2.3.4.1.3 Förbättra villkoren för
en socialt jämlik
mammografiscreening.

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

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

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

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

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

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

2.3.4.3.1 Etablera en gemensam
ledning av elevhälsovården

2.3.5.1 Etablera en kvalificerad
epidemiologisk bevakning av
stadens hela befolkning.

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

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

4.8

UTVECKLINGEN I SOCIALA BESTÄMNINGSFAKTORER
OCH MALMÖKOMMISSIONENS INRIKTNING

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

4.8.1

Tidigare forskning

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

En händelse som sker utanför systemet/modellen.
Hartman, L. och A. Sjögren (2018), ”Hur ojämlik är hälsan i Sverige?”, IFAU 2018:10.
29 Gerdtham, U. och G. Kjellsson (2011), ”Mätning och analys av ojämlik hälsa”, Underlagsrapport till Malmökommissionen.
27
28

10269150 • Utvärdering Malmökommissionen | 90

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

30

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

Samvariation

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

Hur mår Malmö?
o

31
32

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

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

•

o

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

o

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

o

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

Boendemiljö och stadsplanering
o

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

o

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

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

•

•

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

Utbildning
o

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

o

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

Inkomst och arbete
o

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

o

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

•

Hur mår Malmö?
o

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

o

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

o

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

o

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

Barn och ungas vardagsvillkor
o

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

•

•

Boendemiljö och stadsplanering
o

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

o

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

Utbildning
o

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

o

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

Inkomst och arbete
o

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

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

o

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

o

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

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

4.8.3

Sammanfattade resultat från den deskriptiva analysen

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

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

Hur mår Malmö?

Vuxnas hälsa

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

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

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

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

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

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

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

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

Malmö har lägre antal ohälsodagar per person än
Skåne exklusive Malmö och riket. Detta tack vare en
starkare nedåtgående trend sedan 2015.

10269150 • Utvärdering Malmökommissionen | 99

Tydlig skillnad mellan könen när det kommer till antal
ohälsodagar per person, där kvinnor har i genomsnitt
åtta mer ohälsodagar än män 2017 i Malmö stad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Område

Målbeskrivning

Åtgärd

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

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

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

Område

Målbeskrivning

Målbeskrivning

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

Indikator

Utfall

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

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

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

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

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

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

Indikator

Utfall

Andel vuxna i hemlöshet,
härkomst (Stadskontorets
hemlöshetskartläggning)

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

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

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

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

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

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

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

Målbeskrivning

Utbildning

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

Åtgärd

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

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

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

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

Indikator

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

Antal elever/årsarbeten fritidshem (Kolada / Skolverket)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Område

Målbeskrivning

Åtgärd

Indikator

Utfall
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Inkomst och
arbete

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

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

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

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

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

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

Kostnader
infrastrukturinvesteringar, jmfr
län och rike (Kolada)

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

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

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

10269150 • Utvärdering Malmökommissionen | 111

Resultat vid avslut i kommunens se ovan
arbetsmarknadsverksamhet.
Andel som börjat arbeta,
studera eller skickats vidare till
annan myndighet, jmfr län, rike
(Kolada)

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

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

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

Område

Målbeskrivning

Åtgärd

Indikator

Utfall

Hälso- och
sjukvård

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

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

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

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

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

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

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

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE I
UPPDRAGET

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

5.1

KOMPLETTERANDE ANALYS AV KOMMISSIONENS
BAKGRUND OCH ARBETE

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

5.2

OMRÅDEN FÖR FORTSATT ANALYS HUR MALMÖ HAR
HANTERAT KOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

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

10269150 • Utvärdering Malmökommissionen | 113

En ytterligare del i arbetet med kompletterande intervjuer óch fokusgrupper handlar om att
genomföra en tentativ analys av sambanden mellan de kvantitativa och kvalitativa resultaten.

5.3

REFLEKTIONER INFÖR KOMMANDE ARBETE MED
FORTSATT UPPFÖLJNING

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

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

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

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

•
•

•

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

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

Arbetet med detta block kommer att genomföras i ett nära samspel med uppdragsgivaren.
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Kommunstyrelsen, Beredningsbrev, 2015-02-06. Dnr. STK-2014-1001
Kommunstyrelsen, Beredningsbrev, 2014-12-16. Dnr. STK-2014-1167
Kommunstyrelsen, Beredningsbrev, 2014-12-16. Dnr. STK-2014-1001
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Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag, 2016-12-14. Dnr. STK-2016-585
Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag 2015-10-29. Dnr. STK-2015-532
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2017-01-11. Dnr. STK-2016-585
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-11-02. Dnr. STK-2016-585
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-11-02. Dnr. STK-2014-1167
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-05-04. Dnr. STK-2016-338
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-05-04. Dnr. STK-2016-218
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-01-13. Dnr. STK-2015-1394
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-01-13. Dnr. STK-2015-1338
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-01-13. Dnr. SKT-2015-128
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-01-13. Dnr. SKT-2014-1031
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2016-01-13. Dnr. STK-2014-930
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-12-10. Dnr. STK-2015-970
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-11-18. Dnr. STK-2015-970
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-10-28. Dnr. STK-2015-529
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-09-30. Dnr. STK-2015-532
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-09-30. Dnr. SKT-2015-528
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-09-30. Dnr. STK-2015-518
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-05-27. Dnr. STK-2015-415
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-05-27. Dnr. SKT-2015-394
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-05-27. Dnr. STK-2015-182
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-04-29. Dnr. SKT-2015-266
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-04-29. Dnr. SKT-2015-128
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-04-29. Dnr. STK-2014-1001
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-01-14. Dnr. SKT-2014-1167
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-01-14. Dnr. STK-2014-1145
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-01-14. Dnr. STK-2014-1033
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-01-14. Dnr. STK-2014-1001
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2015-01-14. Dnr. STK-2014-1000
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2014-11-26. Dnr. STK-2014-1120
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag, 2014-09-03. Dnr. STK-2014-238
Näringslivsberedningen, Protokollsutdrag, 2015-08-18. Dnr. STK-2014-930.
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Personalberedningen, Kommunstyrelsen, 2015-05-13. Dnr. SKT-2015-394
Personalberedningen, Kommunstyrelsen, 2014-11-14. Dnr. STK-2014-1120
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2016-12-07. Dnr. STK-2016-585
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2016-09-23. Dnr. SKT-2014-1167
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2016-04-07. Dnr. STK-2016-338
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2016-04-06. Dnr. STK-2016-218
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse 2015-12-02. Dnr. SKT-2014-1031
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-12-02. Dnr. STK-2014-930
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-11-27. Dnr. STK-2015-1394
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-11-25. Dnr. SKT-2015-128.
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-11-24. Dnr. STK-2015-1338
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse 2015-11-05. Dnr. STK-2015-970
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-10-22. Dnr. SKT-2015-530.
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-09-04. Dnr. SKT-2015-529
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-08-28. Dnr. SKT-2015-528
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-08-19. Dnr. STK-2014-930.
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-06-22. Dnr. SKT-2015-394
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-04-30. Dnr. SKT-2015-394
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse 2015-04-22. Dnr. STK-2015-182
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-04-22. Dnr. SKT-2015-128
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse 2015-04-10. Dnr. SKT-2014-1031
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-03-27. Dnr. STK-2014-1001
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse 2015-03-26. Dnr. SKT-2015-266
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-02-06. Dnr. STK-2014-1145
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-02-06. Dnr. SKT-2014-1167
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-02-06. Dnr. STK-2014-1033
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2015-01-28. Dnr. STK-2014-1120
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2014-12-12. Dnr. STK-2014-1167
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2014-11-24. Dnr. STK-2014-1000
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2014-11-17. Dnr. STK-2014-1000
Stadskontoret, Tjänsteskrivelse, 2014-09-17. Dnr. STK-2014-238
Vård- och omsorgsberedningen, Kommunstyrelsen, 2015-09-17. Dnr. STK-2015-532
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Vård- och omsorgsberedningen, Kommunstyrelsen, 2015-09-17. Dnr. SKT-2015-528
Vård- och omsorgsberedningen, Kommunstyrelsen, 2015-09-17. Dnr. SKT-2015-518
Vård- och omsorgsberedningen, Kommunstyrelsen, 2014-08-19. Dnr. STK-2014-238
Vård- och omsorgsberedningen, Kommunstyrelsen, 2015-09-17. Dnr. SKT-2015-530.
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BILAGA EXEMPEL PÅ BEDÖMNINGAR I
DOKUMENTSTUDIEN
Område

Åtgärdsförslag

Förslag för
genomförande

Aktivitet

Resultat

Effektmål

Utbildning

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

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

Framtagande av
utredningsrapport
samt förslag på
insats.

Beslut att godkänna
rapport.

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

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

Utred möjligheter
för etablering av fler
familjecentraler

Framtagande av
utredningsrapport.

Beslut att godkänna
rapport.

Etablering av
familjecentral

Samverkansavtal.

Hälsa och
sjukvård

Avslag på medel för
genomförande av
utredningens förslag.

En ny familjecentral
2019 i Lindängen.

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

främja barns hälsa och
förebygga ohälsa och
mot bakgrund
av denna överväga
etablering av fler
familjecentraler. Detta
kan
eventuellt ingå i
uppdraget för en
eventuell barnenhet

35

Malmö stad (2017) Malmö stad (2016) Malmö stad (2015). STK-2015-528. GRF-2015-3026.

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

37 37

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

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

Framtagande av
utredningsrapport

Utbyggnadsstrategi
Beslut att godkänna
utredningsrapport

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

Malmö stad (2017) Malmö stad (2016) Malmö stad (2015). STK-2015-266. GRF-2015-163.
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1

Inledning
År 2010 fattade Malmö stad beslutet om att inrätta Kommissionen för ett Socialt hållbart Malmö. 1
Kommissionen inledde sitt arbete 2011 och lämnade sin slutrapport i mars 2013.Bakgrunden till
Malmökommissionens tillsättande handlade om växande skillnader i hälsa i ett Malmö som under
decennier präglats av strukturell omvandling och jämförelsevis snabb inflyttning och
befolkningsökning.

Ett exempel var att skillnaderna mellan hög- och lågutbildades förväntade återstående livslängd vid
30 års ålder ökade med omkring 1 år mellan första halvan av 1990-talet och andra halvan av 2000talet (Malmökommissionens Slutrapport, SCB). Ett annat exempel handlar om stora skillnader i barn
och ungas tandhälsa, mellan olika stadsdelar i Malmö. Barn och unga i områden där föräldrarna
oftare har låga inkomster och kort utbildning kan ha upp till sex gånger sämre tandhälsostatus än
barn i mer välsituerade stadsdelar.
En grund för Malmökommissionens arbete var att ojämlikheter i hälsa skapas i en bred
samhällspolitisk kontext som rör barns- och ungas villkor, boende och stadsplanering, utbildning,
arbete och hälso- och sjukvårdens utformning. Detta hade några år tidigare beskrivits som hälsans
sociala bestämningsfaktorer (Marmot 2008, Commission on social determinants of health,) Bakom
inrättandet av Malmökommissionen var att adressera de bakomliggande faktorer som påverkar
hälsans fördelning , dvs hälsans sociala bestämningsfaktorer, för att utjämna de påverkbara
skillnaderna i ohälsa. Detta kallar t.ex. WHO för ett Health in all policy-arbetssätt.

1

VI kommer i fortsättningen att omväxlande använda benämningarna Malmökommissionen eller enbart
Kommissionen.
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Malmökommissionen: Kommission för ett socialt
hållbart Malmö
Beslutet om att tillsätta Malmökommissionen fattades i slutet av 2010 och Kommissionen inledde
sitt arbete i februari 2011. Motivet till tillsättandet av Malmökommissionen var bland annat att få
fördjupad kunskap om vad som orsakar växande skillnader i hälsa med fokus på hälsans sociala
bestämningsfaktorer. Men fokus var i minst lika hög grad på hur vi kan bekämpa ojämlikheten i
hälsan och dess sociala bestämningsfaktorer.
Malmökommissionens arbete resulterade i många olika förslag. Det handlar om övergripande
rekommendationer, mål och åtgärder. Förslagen spänner över fem olika områden, som utgör
hälsans sociala bestämningsfaktorer, såsom boende och stadsplanering, barns och ungas livsvillkor,
utbildning, arbete och inkomst och hälso- och sjukvård. Ytterligare förslag rör mer övergripande
arbetssätt, såsom att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i
levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika samt att förändra processerna genom att
skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning. Detta betyder också att Malmö stad ”äger” en
betydande del av frågorna som lyfts i förslagen, men har inte ensam rådighet över alla förslag. Flera
av förslagen berör också t.ex. Region Skåne eller civilsamhällesaktörer i olika omfattning.
Förslagen från kommissionen skickades först ut på en bred remiss. Därefter bearbetades förslagen
och lades sedan fram för Kommunstyrelsen. I mars 2014 beslutade Kommunstyrelsen om hur
förslagen från kommissionen ”initialt” skulle tas om hand. Detta ledde bl.a. till att de två
övergripande rekommendationerna antogs, att Stadskontoret fick i uppdrag att utarbeta ett stort
antal direktiv till utredningar av förslag till åtgärder och att förvaltningarna i övrigt uppmanades att
följa kommissionens inriktning och förslag.
Kommunstyrelsen i Malmö har senare beslutat att arbetet efter Malmökommissionen ska förstärkas
genom FN:s 17 globala mål och Agenda 2030. Utvärderingen ska därför ha en framåtsyftande karaktär
i vilken kunskaperna som genereras från utvärderingen kan användas i arbetet med att implementera
Agenda 2030.
Komplexiteten i en så ambitiös satsning som Malmö stad gjort innebär utmaningar för en
utvärdering. Att värdera och mäta effekter är svårt, särskilt då det spänner över ett så brett område
och att många initiativ har tagits långt utanför den kommunala organisationen med andra
samhällsaktörer, civilsamhälle och näringsliv. Det förutsätter ett tvärvetenskapligt perspektiv i
utvärderingen.
För föreliggande utvärdering är det centrala att resultaten kan bli användbara och kan omsättas i
praktisk verksamhet. Därför genomförs utvärderingen i nära dialog med uppdragsgivaren på ett sätt
så att utkomster från utvärderingen kontinuerligt kan knytas till pågående utvecklingsarbete.

Utvärderingsuppdraget
Malmö stad har genom Stadskontoret och Kansliet för hållbar utveckling under våren 2018 låtit
upphandla en utvärdering av ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö, med
Malmökommissionen som hävstång”.
I uppdraget ingår följande huvuddelar:
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1.

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

2.

Analysera resultat och effekter av de initiativ som genererats ur Malmökommissionen och
de beslut som kommunstyrelsen fattat som kan utgöra grund för framtida prioriteringar:
a.

Vilket genomslag har kommissionens slutrapport haft – dels på det politiska
arbetet, dels på kommunens och omgivande organisationers verksamheter och
arbeten

b.

Vilka effekter ser vi av kommissionens övergripande rekommendationer?

c.

Vilka effekter ser vi av insatser som följt på Malmökommissionens förslag?

d.

Vilka resultat har de utredningar som kommissionen initierat skapat?

3.

Utveckla ett förslag till en modell för att kunna följa jämlikhet i hälsa över tid.

4.

Sammanställa resultaten av de olika delarna ovan och analysera helheten, i en slutrapport,
samt bidra till avrapportering och spridning.

Kontigo tilldelades uppdraget som genomförs i samverkan mellan Kontigo och WSP 2.
Denna rapport ska uppfattas som en detaljerad plan för genomförandet av uppdraget. Rapporten
bygger på ett inledande arbete i uppdraget, som både har omfattat en nära dialog med
uppdragsgivaren samt en fördjupad inläsning av centrala delar av det tillgängliga
dokumentationsmaterialet.
Syftet är att rapporten ska utgöra en mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren gemensam och
praktisk grund för det fortsatta arbetet. Rapporten ska också fungera som ett underlag för de
kontakter som både uppdragsgivaren och uppdragstagaren behöver ta för att genomföra de olika
momenten i uppdraget, t.ex. som ett bakgrundsmaterial att presenteras för intervjupersoner och
deltagare i fokusgrupper eller för den av uppdragsgivaren utpekade referensgruppen.
Jämfört med det ursprungliga anbudet är beskrivningen av arbetets utförande här både mer
detaljerad men också mer praktiskt anpassad. Skillnaden motiveras av den möjlighet vi i inledningen
av arbetet har haft när det gäller att skapa en närmare kunskap om kommissionen och det fortsatta
arbetet i Malmö stad. Den teoretiska kontexten som utvärderingen sker inom är dessutom anpassad
för att beskriva de praktiska momenten i uppdragets genomförande.
Rapporten innehåller förutom denna inledning ett kapitel (kapitel 2) där vi redogör för vår
övergripande förståelse av uppdraget inklusive den teoretiska ram genom vilken vi ser uppdraget. I
kapitlet 2 beskriver vi också övergripande hur vi ser på uppdragets kärna, nämligen att
utvärderingen ska vara framåtsyftande och bidra till ett lärande för fortsatt arbete såväl i Malmö
stad som inom andra berörda intressenter.

2

Sedan dess har WSP förvärvat aktierna i Kontigo och Kontigo är därför ett dotterbolag till WSP. Detta påverkar
inte genomförandet av uppdraget.
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I kapitel 3 redovisar vi hur vi avser att genomföra uppdragets huvudsakliga delar. Genomförandet
föreslås ske indelat i sex huvudsakliga delar, s.k. block. I kapitlet beskriver vi vilka huvudfrågor i
uppdraget som besvaras i de olika blocken, hur dessa frågor ska besvaras och vilka resultat vi kan
förvänta från de sex blocken.
I kapitel 4 presenterar vi en kortfattat tidsplan, samt en plan för hur vårt utvärderingsteam inklusive
tillknutna forskningsresurser ska arbeta med genomförandet.
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2

Vår förståelse av uppdraget
2.1 Malmökommissionen
Frågan om hälsans sociala bestämningsfaktorer är central för att förstå Malmökommissionen och de
förslag som lämnas där. Kommissionens arbete i allmänhet och dess förslag i synnerhet bygger på en
teoretisk förståelse för att hälsan (och de faktiska och observerade ojämlikheterna i hälsan) beror på
och förklaras av olika sociala faktorer, som därför kallas hälsans sociala bestämningsfaktorer.
Grundläggande är att variationer (t.ex. ojämlikhet) i hälsa inte primärt skapas genom individens val
eller beteende utan genom sociala strukturer och samhällssystem. Något förenklat är
Malmökommissionens slutsats (och förutsättning) att hälsans viktigaste sociala bestämningsfaktorer
kan indelas i fem områden kopplade till livsvillkor och samhällssystemens struktur och funktion:
1.

Barns- och ungas livsvillkor,

2.

Boendemiljö och stadsplanering,

3.

Utbildning,

4.

Inkomst och arbete

5.

Hälso- och sjukvård.

Kommissionens analyser vilar på totalt 31 särskilt utarbetade underlagsrapporter som var och en
bygger på ett mer eller mindre omfattande både teoretiskt och empiriskt forskningsunderlag, är
också de indelade i dessa fem områden. Till dessa har också ett sjätte område av bakgrundsanalyser
lagts, som handlar om hur man kan organisera arbetet med jämlik hälsa på ett mer demokratiskt
och kunskapsbaserat sätt3.

Kommissionens förslag
I kommissionens slutrapport lämnas flera olika förslag. Förenklat kan vi säga att
Malmökommissionen föreslår:
•

2 övergripande rekommendationer

•

24 mål och 72 åtgärder, nedbrutna på de 2 övergripande rekommendationerna och totalt 6
områden

I figur 1 nedan illustrerar vi kommissionens förslag.
Den första övergripande rekommendationen rör de 5 områdena (grundade i analysen av hälsans
sociala bestämningsfaktorer). Rekommendationen innebär att man bör etablera en social

3

Se Slutrapport, bilaga 3 för en sammanställning av underlagsrapporterna
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investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer
jämlika. Det vill säga: som har förutsättningar att påverka de förhållanden som utgör hälsans sociala
bestämningsfaktorer. För vart och ett av dessa fem områden föreslås ett antal mål (de grå rutorna
under respektive områdespil i figur 1). Och för vart och ett av dessa mål föreslås ett antal åtgärder.
Det totala antalet åtgärder per område återges i pilen (såsom 9 för barns och ungas vardagsvillkor).
Den andra övergripande rekommendationen handlar om att förändra processerna genom att skapa
kunskapsallianser och en demokratiserad styrning. För denna rekommendation finns 3 mål och ett
antal åtgärder4.

4

Det exakta antalet åtgärder varierar mellan olika delar av slutrapporten, men på ett ställe föreslås 9 konkreta
åtgärder
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Figur 1 Förslagen i Malmökommissionens slutrapport

Arbetet mot social hållbarhet med Malmökommissionen som
hävstång
Efter det att Malmökommissionen lämnat sin rapport i mars 2013 sändes den på remiss till ett 70-tal
olika instanser. Stadskontoret bearbetade samtidigt de förslagen från kommissionen. Förslagen
omvandlades dels till mer allmänt hållna rekommendationer dels till uppdrag om att utreda
förslagen vidare med sikte på att fatta politiska beslut om åtgärder.
.
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Därefter beslutade kommunstyrelsen i mars 2014 att:
•

ställa sig bakom kommissionens övergripande rekommendation om att etablera en social
investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra
samhällssystemen mer jämlika,

•

ställa sig bakom kommissionens övergripande rekommendation om att förändra
processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning,

•

anmoda samtliga nämnder och bolagsstyrelser att beakta kommissionens slutrapport och
underlagsrapporter samt de bedömningar gjorda i dem i sitt fortsatta utvecklingsarbete för
social hållbarhet,

•

uppdra åt Stadskontoret att utarbeta utredningsdirektiv för politiska beslut i enlighet med
de i ärendet redovisade uppdragen till Stadskontoret, samt leda kommunens fortsatta
utvecklingsarbete för ett socialt hållbart Malmö och att årligen återkomma till
kommunstyrelsen med rapport om hur det fortsatta utvecklingsarbetet fortskrider, utifrån
varje åtgärd i matrisen, samt

•

ur kommunstyrelsens anslag till projekt och utredningar avsätta 3,5 miljoner kronor på
årsbasis under 2014 till stadskontoret för bemanning, samordningsinsatser,
kommunikationsinsatser och för att undersöka möjligheterna för EU-finansiering för det
fortsatta arbetet, samt att beakta fortsatt finansiering i budget 2015.

Arbetet med social hållbarhet efter Malmökommissionen kan sägas ha fokuserat på dels dessa 69
uppdrag och hur de ska genomföras, dels på de två övergripande rekommendationerna. Det är
kommunstyrelsens beslut och med fokus på dessa uppdrag som de tre årliga uppföljningarna (2015,
2016 och 2017) har återrapporterat.

En samlad bild av uppdraget
Uppdraget syftar till att utvärdera Malmös arbete mot ökad social hållbarhet med
Malmökommissionen som hävstång. Uppdraget syftar även till att stödja en framåtriktad process,
grundad på ett lärande från Malmökommissionen, där syftet är att utforma ett förslag till fortsatt
arbete för en mer jämlik hälsa i Malmö samt utveckla ett förslag till hur arbetet för jämlik hälsa kan
följas upp.
VI har identifierat fem huvudsakliga frågor (eller kanske snarare frågeområden) i uppdraget. Dessa
markeras i figuren nedan av de ljusgröna rutorna numrerade I – V. Områdena är
Malmökommissionens bakgrund (I), Arbetet i kommissionen (II), Arbetet efter kommissionen (III),
Kommissionens resultat (IV) samt det fortsatta arbetet med styrning och organisering för jämlik
hälsa och social hållbarhet (V).
I genomförandet av uppdraget kommer vi söka adressera var och en av frågorna eller
frågeområdena med en mix av olika metoder. I figuren nedan illustrerar vi vilka metoderna är i en
övergripande mening. Detta illustreras av de rosa boxarna i figuren. De rosa boxarna kan sägas
representera olika block i genomförandet. Totalt förvänta genomförandet av uppdraget att ske
genom sex sådana block.
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I Block 1 föreslås en analys av bakgrunden till kommissionens tillsättande och av arbetet i
kommissionen. Syftet är att skapa en förståelse för varför kommissionen inrättades, vilka
utmaningar den skulle vara ett svar på och hur dess arbete genomfördes. Källorna för denna analys
är i huvudsak allmänna bakgrundsdokument och dokument i Malmö stad som belyser beslutet om
kommissionens inrättande. Förutom en analys av dessa dokument avser vi även intervjua ansvariga i
politik och förvaltning som var med vid tiden före och under kommissionen.
Det är inte uppdragets huvudsyfte att i detalj beskriva och utvärdera kommissionens hela
genomförande, men att skapa en tillräcklig förståelse för att utvärdera hur kommissionens förslag
senare har tagits om hand och påverkat hälsan i Malmö. Denna tillbakablickande analys har således
ett tydligt framåtblickande, lärande syfte.
I Block 2 föreslås en analys av arbetet efter kommissionen med fokus på besluts- och
implementeringsprocesserna för de förslag som kommissionen lämnade. Huvudfrågan är vad som
hände med de olika förslagen, i vilken mån och hur de omsattes i politiska eller andra beslut i Malmö
i allmänhet och i Malmö stad i synnerhet. Analysen handlar här om att följa kedjan från
Kommissionens förslag till implementering i förvaltning eller att förslagen förverkligas genom andra
aktörer än de politiska.
I Block 3 i figuren föreslås en analys av utvecklingen av hälsan (särskilt med fokus på ojämlikheten)
och hälsans sociala bestämningsfaktorer från det att de publicerades i kommissionens slutrapport
eller underlagsrapporter fram till idag (eller som asterisken i figuren indikerar så nära idag man kan
komma givet tillgången till data). Här ska poängteras att analysen som föreslås här är en deskriptiv
analys, men den bör knytas till de 24 målen som kommissionen föreslog då det var förändringen i
dessa mål som var kommissionens strävan.
I Block 4 och 5 försöker vi även förklara och värdera i vilken mån vi menar att Malmökommissionen
har bidragit till den utveckling (uttryckt i indikatorerna från analysen i Block 3) av jämlik hälsa som vi
kan se. Block 4 består av en kvantitativ förklarande analys. Här kommer olika statistiska analyser att
prövas, såväl baserat på sambanden mellan olika indikatorer för Malmö som på en jämförelse med
andra kommuner. Syftet är att kunna bedöma i vilken mån utvecklingen i Malmö efter
kommissionen skiljer sig från den vi hade kunnat förvänta oss utan kommissionen.
Block 5 innebär en kvalitativ analys av hur kommissionens förslag till åtgärder har omsatts i beslut
eller på andra sätt förändrat arbetet med ökad jämlikhet och social hållbarhet i Malmö. Här kommer
vi arbeta med tre olika ansatser. För det första genomför vi en intervjustudie på en övergripande
nivå, som täcker in Malmös omhändertagande av de samlade förslagen. För det andra genomför vi
en fördjupad studie över hur förslagen för ett urval åtgärder har hanterats och omsatts i beslut och
annan verksamhetsutveckling. Urvalet av förslag att studera närmare bestäms i samråd med
uppdragsgivaren och kommer att bygga på resultatet av de tidigare delarna i utvärderingen och på
utvecklingen i de indikatorer som analyserats i Block 3.
I det sjätte blocket är det inte längre ett utvärderingsfokus i egentlig mening. Här är syftet istället att
med utgångspunkt i resultaten av utvärderingen (Block 1 – 5) att sammanställa resultaten och i
dialog med uppdragsgivaren utforma ett förslag till styrning och organisering för jämlik hälsa och
social hållbarhet i Malmö. Även här kommer detaljerna i det arbetet att behöva utformas först när vi
har tillgång till resultaten från det tidigare arbetet och behöva ske i nära dialog med
uppdragsgivaren.
I figuren nedan finns också två tidslinjer. Den övre tidslinjen illustrerar utvecklingen i
”utvärderingsobjektet”. Utvärderingsuppdraget börjar i processerna som ledde fram till beslutet om
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att inrätta Malmökommissionen och slutar med frågan om det fortsatta arbetet med social
hållbarhet efter vår rapport lämnats, dvs. ska vara ett framåtsyftande förslag för Malmö stad att
jobba vidare med efter 2019.
Den nedre tidslinjen illustrerar tidplanen för vårt arbete (en mer detaljerad variant av denna
återfinns också längre fram i denna PM.
Figur 2 Uppdraget och genomförandet i sammanfattning

Lärande utvärdering
Vår förståelse av utvärderingsuppdraget betonar vikten av ett starkt och tydligt lärandeperspektiv i
uppdraget. Lärandeansatsen ska därför genomsyra hela uppdraget. Detta betyder att
lärandeperspektivet genomsyrar utvärderingen och uppdraget på flera olika sätt. I figuren nedan
söker vi illustrera de huvudsakliga sätten som lärandeperspektivet integreras i uppdragets
genomförande.
A. Visar att utvärderingen av bakgrunden, genomförandet och arbetet efter kommissionen,
såväl som utvärderingen av resultaten och effekterna av kommissionens arbete på
utvecklingen av jämlik hälsa i Malmö, alla har ett i huvudsak framåtblickande syfte. Det är
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det fortsatta arbetet med att organisera och styra utvecklingen mot jämlik hälsa och ökad
hållbarhet som motiverar utvärderingen.
B.

Illustrerar att detta innebär att våra frågeställningar –i dokumentstudier, intervjuer och
fokusgrupper – är utformade med ett framåtsyftande perspektiv

C.

Illustrerar att utvärderingens genomförande kommer att präglas av ett kontinuerligt
återförande av resultaten från utvärderingen till såväl uppdragsgivaren som aktörer som i
övrigt berörs (både inom och utom Malmö stad). Detaljerna i detta arbete måste med
nödvändighet planeras i nära samråd med uppdragsgivaren, men målet är att engagera
berörda parter i arbetet vartefter resultaten från utvärderingen blir tillgängliga.

D. Ska illustrera att utvärderingen också syftar till att involvera målgrupperna i själva
materialinsamlingen och utvärderingsarbetet, så att aktörerna inte bara är objekt i t.ex.
intervjuer och fokusgrupper utan också ges möjlighet att diskutera och bidra till
utvärderingen i ett mer övergripande perspektiv. Dvs. att målgruppsaktörerna integreras i
själva utvärderingsarbetet, framför allt genom hur vi genomför intervjuer och
fokusgrupper.

Figur 3 Illustration av olika sätt (A-D) som lärandeperspektivet integreras i uppdraget

Vi återkommer i den detaljerade beskrivningen av uppdragets genomförande till detaljerna i hur
detta ska ske.
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Kunskap om förändringsarbete
Vårt förslag till genomförande av uppdraget utgår från flera olika teorier om hur samhällsförändring
sker och kan påverkas. Det handlar främst om teorierna runt det som brukar kallas för governance
och hur en implementering av en förändringsprocess sker, t.ex. i en kommun.
Teoribildningen kring Governance – eller nätverksstyrning – betonar en förskjutning av styrningens
karaktär, från hierarkiska byråkratier till ökad betoning av nätverk av aktörer. Gränsen mellan den
offentliga sektorn/staten och det omgivande samhället blir suddigare. Detta är en lämplig
utgångspunkt för att studera åtminstone delar av de förändringsprocesser som finns inbyggda i
kommissionens förslag, men perspektivet innebär också en risk för att man bortser från
maktperspektivens betydelse i analysen (maktperspektiv som både handlar om kommunens
formella makt, men också dess avsaknad av makt på vissa områden).
Som betonades (i exempelvis Balkfors och Renhammar, 2016) mynnade kommissionens slutrapport
ut i ett stort antal rekommendationer, mål och åtgärder där grunden var att förslagen skulle tas om
hand genom att integreras i ett förändringsarbete i ordinarie strukturer (eller där ordinarie
strukturer skulle förändras permanent). Implementeringen handlade således om att integrera
förslagen och skapa en förändringsprocess grundad i ordinarie strukturer.
Implementeringsforskningen (se t.ex. Brulin och Svensson 2011) visar på ett antal avgörande
faktorer för att integrera utvecklingsprocesser i ordinarie strukturer. Särskilt fyra av dessa faktorer
ser vi som avgörande i det här sammanhanget:
1.

En legitim beställare

2.

En tydlig, väl kommunicerad målbild som är brett förankrad hos berörda genomförare

3.

En processägare med professionell legitimitet

4.

Tydliga processer för samverkan och lärande
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Figur 4 Förenklad bild av en stark implementeringskedja

För att utvecklingsarbetet och dess resultat ska kunna integreras i ordinarie strukturer krävs att
beställaren av utvecklingsarbetet haft en tydlig legitimitet i de ordinarie strukturerna, att
utvecklingsarbetets målbild är tydlig och väl förankrad i ordinarie strukturer, att det finns en
professionell processägare för utvecklingsarbetet som förmår att driva arbetet i linje med målbilden
och att upprätthålla förankringen med de ordinarie strukturerna under genomförandet. Slutligen
kräver detta att samverkan och lärande – mellan förändringsarbetet och de ordinarie strukturerna –
hela tiden upprätthålls.
I relation till governanceperspektivet innebär ovanstående att det är viktigt att beställaren ses som
legitim och att målbilden är förankrad också i relation till aktörer utanför de som är de formellt
ansvariga för förändringsarbetet.
Vårt genomförande av uppdraget sker mot bakgrund av perspektiven om governance och en
framgångsrik implementeringsprocess. Detta påverkar allt från vem vi ställer frågor till, vilka frågor vi
ställer till materialet och hur vi analyserar och värderar resultaten.
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3

Uppdragets genomförande
I detta kapitel beskriver vi kortfattat hur vi avser att genomföra uppdraget. Utgångspunkt för arbetet
är den uppdelning av genomförandet som beskrivs i de sex blocken i figur 2. För varje block
beskriver vi vad syftet är, hur arbetet avser att genomföras, vilket resultat vi kan förvänta oss och
hur detta ska docka in i uppdragets övriga delar samt en plan för när i tiden arbetet ska ske.
När det gäller hur respektive del ska genomföras har vi valt att översiktligt presentera
frågeställningar, intervjupersoner, etc. i denna PM. Mer kompletta förteckningar över vilka
dokument, intervjupersoner, etc. återfinns i bilagor och kommer i vissa fall att preciseras först längre
fram i arbetet (då dessa ibland är beroende av resultaten från tidigare utvärderingsarbete.)

Block 1 Analys av bakgrunden till och arbetet i
Kommissionen
Den första blocket syftar till att analysera bakgrunden till kommissionen och arbetet i
kommissionen. Bakgrunden är viktig för att förstå hur arbetet resurssattes, organiserades och
planerades. I implementeringsperspektivet är det särskilt viktigt att förstå och värdera förankringen
av Kommissionen både i Malmö stad som organisation och hos aktörer och intressenter utanför
Malmö stad. Exempel på de frågor vi menar är viktiga att besvara i denna del av arbetet är:
•

Vilken var bakgrunden till att Kommissionen inrättades?

•

Fanns det en samsyn kring behovet av en Kommission, mellan olika aktörer inom Malmö
stad och mellan Malmö stad och andra intressenter?

•

Fanns det en samsyn i kring det uppdrag som Kommissionen gavs?

•

Fanns det en samsyn i hur arbetet med Kommissionen skulle organiseras och genomföras?

•

Skapades förutsättningar för ett löpande lärande redan i och med inrättandet av
Kommissionen?

•

Fanns det redan i inledningen av arbetet en modell för hur resultaten av arbetet skulle tas
om hand i ordinarie strukturer, såväl i Malmö stad som hos andra intressenter?

•

Hur fungerade genomförandet av Kommissionens arbete, hur involverades olika aktörer
och uppfattade de sig involverade?

•

Hur enig var Kommissionen i dess förslag?

•

Hur förankrade var förslagen i Malmö stads organisation och hos andra aktörer och
intressenter?

Mycket av bakgrunden till kommissionen och kommissionens arbete är förhållandevis väl beskrivet,
t.ex. i slutrapporter, underlagsrapporter, utvärderingar, i vetenskapliga rapporter och i annan
dokumentation. Men frågorna ovan är inte tidigare analyserade med det samlade syftet som vi nu
har, dvs. att kunna bidra till att förklara varför Kommissionen har påverkat utvecklingen av jämlik

16 (40)

hälsa i Malmö på det sätt den gjort. De har heller inte tidigare adresserats med det oberoende
perspektiv som vi har.
Arbetet består i en analys av dokument och i ett antal intervjuer.
Dokumentanalysen kommer att fokusera på den dokumentation som förelåg beslutet om att inrätta
kommissionen. Det innefattar både mera allmän bakgrundsdokumentation, såsom rapporter och
studier som ”inspirerat” till inrättandet men också specifika beslut och beslutsunderlag bakom
beslutet att inrätta kommissionen och formuleringen av dess uppdrag. Här kan nämnas
”inspirationskällan” i form av den s.k. Marmotkommissionens rapport, men också den
dokumentation som tar sin utgångspunkt i de s.k. Välfärdsbokslut som Malmö stad årligen redovisat
redan innan kommissionen inrättades.
I dokumentanalysen ingår också att analysera de rapporter som skapades i form av de 31
underlagsrapporterna och sammanfattningen av dessa. Här är det viktigt att påpeka att den analys vi
gör inte på något sätt syftar till att pröva eller överpröva den forskning som ligger till grund för
Kommissionens överväganden och förslag. Syftet här är istället att diskutera och bedöma huruvida
de resultat som framkommer i underlagsmaterialet också återspeglas i kommissionens analyser i
slutrapporten och dess lämnade förslag. I den mån de inte skulle göra det är det utvärderingens
uppgift att förstå och förklara varför detta inte är fallet.
Intervjuer utgör den andra viktiga källan för att kunna besvara frågorna ovan. Nedan ger vi exempel
på funktioner att intervjua för denna del av analysen5:
•

Representanter för den politiska ledningen i Malmö stad, vid tiden för beslutet om
kommissionens inrättande, genomförande samt tiden efter kommissionens slutrapport
lämnats och fram till idag.

•

Representanter för tjänstepersonledningen vid stadskontoret och ett urval förvaltningar,
vid tiden för beslutet om kommissionens inrättande, genomförande samt tiden efter
kommissionens slutrapport lämnats och fram till idag.

•

Representanter för den tjänstepersongrupp som haft det operativa ansvaret för
inrättandet, genomförandet och uppföljningen av kommissionens arbete

•

Ordföranden och ett urval av kommissionens ledamöter

•

Ett urval av de som fungerat som senior advisors för kommissionen

•

Representanter för organisationer och liknande i civilsamhället som på olika sätt bidragit i
eller varit intressenter i arbetet i kommissionen

Genomförandet av detta block inleder det operativa genomförandet av uppdraget och påbörjas
snarast efter presentationen av denna PM. Arbetet kommer delvis att ske parallellt med Block 2. Vi
avser att påbörja arbetet i mitten av oktober. Arbetet kommer att avrapporteras som en del i den

5

Här behöver vi notera att en del av de intervjuer vi genomför inom detta block också är sådana som vi
kommer intervjua i Block 2 nedan. Delvis kommer dessa intervjuer att genomföras vid ett och samma tillfälle
(även om det ibland kan bli aktuellt med flera intervjuer), men att frågorna då kommer att omfatta delar från
flera !”metodblock”.
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halvtids-PM som vi avser att lämna i januari 2019. I samband med det avser vi också att presentera
resultaten i ett eller flera dialogseminarier i syfte att bidra till en lärande återkoppling.

Block 2 Analys av beslutsprocessen (efter
Kommissionen)
Det andra blocket syftar till att analysera vad som hände efter det att Kommissionen lämnade sin
slutrapport 2013. Hur har kommissionens förslag (rekommendationer, mål och åtgärder) tagits emot
och hanterats, i Malmö stad och av andra berörda intressenter och aktörer. Utöver intervjuer
innebär arbetet i detta block en fördjupad dokumentöversikt över hur kommissionens förslag har
hanterats. Syftet är att skapa en överblick över vad som hänt med de förslag som kommissionen
lämnade.
Arbetet i detta block följer den kedja som illustreras av de ljusrosa boxarna i figuren 2 ovan, och
börjar i Kommissionens förslag till rekommendationer och åtgärder – uppdragen till Stadskontoret
och förvaltningarna – de utredningar som initierades och de förslag som dessa kom fram till – de
beslut som sedan fattades – och slutligen till implementeringen av beslut och rekommendationer i
ordinarie strukturer. I fokus för analysen är Malmö stad, men processerna berör också kommunala
bolag, Region Skåne och civilsamhällesaktörer verksamma i staden.
Vi avser här att översiktligt dokumentera hur de två rekommendationerna och de 72 förslagen har
omsatts i uppmaningar, utredningar, beslut och implementering. Dokumentationen utgår från
tidigare återrapporteringar (uppföljningar av kommissionen). Dessa följs sedan upp med intervjuer
med ansvariga vid Stadskontoret, för de olika förvaltningarna samt för övriga berörda aktörer
(såsom företrädare för näringsliv, civilsamhället, Region Skåne och vissa övriga organisationer).
Inom ramen för denna del kommer vi också att analysera om det finns skillnader i
omhändertagandet mellan olika förslag. Den analysen kommer kunna bidra till att se om det finns
skillnader i omhändertagandet mellan förslag inom kommissionens olika områden (se figur 1) eller
om man kan se andra skillnader relativt förslagens karaktär (t.ex. beroende på vem som kontrollerar
förslagens genomförande).
I huvudsak baserar sig detta avsnitt på en dokumentanalys, där uppföljningsrapporter, utredningar
och kommunala beslutsdokument utgör den viktigaste dokumentationen. Här finns också vissa
utvärderingar, t.ex. kopplade till Hela Malmö, samt vissa student- och forskningsrapporter som kan
fungera som underlag. En litteraturöversikt kommer därför att genomföras inom detta block.
Dokumentanalysen kompletteras med intervjuer för att få en mer fullödig bild. Intervjuerna här
syftar både till att klarlägga fakta men också till att få en inledande bild av bakgrunden till olika
kommunala beslut och överväganden. Ett exempel kan vara hur man gör bedömningen att
kommissionens förslag redan har tagits om hand i en annan pågående förändringsprocess.
Genomförandet av detta block sker i huvudsak parallellt med Block 1. Det vill säga arbetet inleds i
mitten av oktober och planeras pågå fram till och med november. Resultaten av detta arbete utgör
en av ingångarna i analysen av resultaten, främst i vad som i figur 2 ovan beskrivs som Block 5.

Block 3: Analys av måluppfyllelse (hur har
jämlikheten i hälsa utvecklats)
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Block 3 är innebär en kvantitativ deskriptiv analys över hur jämlikheten i hälsa har utvecklats efter
det att Malmökommissionens arbete inleddes (och avslutats). Utgångspunkten är att följa
utvecklingen i ett urval indikatorer som knyter an till de mål som kommissionen föreslog. Syftet här
är alltså inte att förklara den utveckling vi ser av indikatorerna, utan att redovisa dem och knyta an
till de mål som Malmökommissionen föreslog i form av en måluppfyllelseanalys.
Nedan presenterar vi vårt förslag till indikatorer för denna del i analysen.

Barn och unga
•

•
•
•
•

Förändring i upplevd delaktighet hos skolungdomar för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön och härkomst (Underlagsrapport till MK, Barn i Malmö – skilda
livsvillkor ger ojämlik hälsa)
Förändring i barnfattigdom (jmfr riket) (andel barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
(låg inkomststandard enligt SCB:s definition eller förekomst av försörjningsstöd)
Förändring i trångboddhet bland barn 4 år per stadsdel (Trångboddhet definieras vanligtvis
som att antalet boende per rum i bostaden, kök och ett rum oräknat, överskrider två.)
Förändring i andel med högskolepedagogisk utbildning i förskolan per stadsdel
Förändring i andel avdelningar med förskolegrupper över medelvärde per stadsdel

Utbildning
•
•
•
•
•

Förändring i genomsnittlig utbildningsnivå för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön
Förändring i andel som går ut från årskurs 9 med fullständiga betyg för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön
Förändring i andel med slutbetyg från gymnasiet nationellt program för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön (Cederberg M, 2012)
Förändring i andel som klarar alla delprov i årskurs 3 för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön (Stadskontoret Malmö stad. Obligatoriska skolan 2012.)
Förändring i andel som klarar ämnesprov i svenska och engelska i årskurs 3 för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön (Stadskontoret Malmö stad. Obligatoriska
skolan 2012.)

Inkomst och arbete
•
•

Förändring i sysselsättningsgrad för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på
kön och härkomst
Förändring i disponibel medelinkomst för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön och härkomst
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•

Förändring i inkomstojämlikhet (gini-coefficient) (per kön)

Hälso- och sjukvård
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förändring i befolkningens genomsnittliga förväntade medellivslängd för hela Malmö och
per stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i befolkningens genomsnittliga självskattade hälsa för hela Malmö och per
stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i andel av befolkningen med självskattad dålig fysisk respektive psykisk hälsa för
hela Malmö och per stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i antal registrerade självmordsförsök för hela Malmö och uppdelat på kön och
härkomst
Förändring i antal läkarbesök per invånare och år för hela Malmö och per stadsdel,
uppdelat på kön och härkomst
Förändring i slutenvårdsutnyttjande för hela Malmö och per kön
Förändring i diabetes under graviditet hos förstföderskor för hela Malmö och per stadsdel
Förändring i andel barn med övervikt och fetma (vid 4 års ålder)
Förändring i andel barn med karies (vid 6 års ålder)

-

Block 4: Kvantitativ analys av förklarande faktorer
Detta avsnitt är det första av två som tillsammans ska försöka förklara den utveckling vi beskrivit i
avsnittet ovan. Huvudfrågan är i vilken utsträckning vi menar att utvecklingen kan förklaras av de
åtgärder som vidtagits med anledning av Malmökommissionen och dess förslag.
Den här typen av kvantitativa effektanalyser är svåra. Vår huvudsakliga förklarande ansats är den
kvalitativa analys som genomförs i nästa del. Analysen i detta avsnitt ska i första hand ses som att vi
prövar några olika analysmetoder i syfte att bedöma Malmökommissionens påverkan på den
observerade utvecklingen. Vi föreslår att vi i detta avsnitt prövar några olika kvantitativa analyser för
att se om vi med en statistisk analys kan se tecken på huruvida Malmökommissionens arbete har
påverkat jämlikheten i hälsan i Malmö.
En första ansats handlar om att jämföra utvecklingen i ett urval indikatorer (av dem som anges i
föregående avsnitt) för Malmö med den för motsvarande indikatorer i övriga Sverige. Målet är att i
analysen kunna slå fast huruvida utvecklingen i Malmö skiljer sig från den i övriga kommuner. Denna
analys kan göras mer eller mindre sofistikerad. I en mer sofistikerad analys kan man t.ex. ta hänsyn
till utvecklingen i vissa bakgrundsvariabler.
Vi avser här också att pröva några andra ansatser med ett lite mer experimentellt angreppssätt. En
andra möjlig ansats skulle därför kunna vara att på basen av analysen i Block 3 ovan dela in
åtgärderna i två delar – en som består av åtgärder som i högre utsträckning har genomförts och en
som består av åtgärder som i lägre grad har genomförts. Därefter söker vi koppla indikatorerna
enligt ovan till enskilda åtgärder för att slutligen analysera om vi kan se någon skillnad i utvecklingen
mellan indikatorer som kan knytas till åtgärder som genomförts i högre grad jämfört med dem som
genomförts i lägre grad.
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Denna del i arbetet är beroende av arbetet i det föregående blocket. Arbetet kommer i huvudsak att
genomföras i februari 2019.

Block 5: Kvalitativ analys av förklarande faktorer
(Malmökommissionens betydelse)
Syftet med denna del i analysen är att diskutera och värdera vilken betydelse Malmökommissionen
har haft för utvecklingen av jämlik hälsa och för utvecklingen av hälsans sociala
bestämningsfaktorer. Huvudfrågan är i vilken utsträckning som Malmökommissionens förslag kan
antas ha påverkat utvecklingen i hälsan och hälsans sociala bestämningsfaktorer i Malmö.
Arbetet genomförs för det första med hjälp av intervjuer med ansvariga för omhändertagandet av
kommissionens olika förslag (omsatta i de beslut eller uppmaningar i övrigt som lämnats över till
förvaltningarna eller andra aktörer). Arbetet indelas efter de sex områden som kommissionens olika
förslag indelades i (se figur 1). Arbetet utgår från resultaten i Block 3 ovan och syftar till att bedöma
och värdera hur implementeringen i ordinarie strukturer sedan har fungerat. Detta betyder
intervjuer av ansvariga tjänstemän och politiker i de berörda förvaltningarna respektive nämnderna
under tiden från 2014 och framåt. De nämnder och förvaltningar som vi preliminärt bedömer som
mest relevanta är:
•

Kommunstyrelsen/Stadskontoret

•

Stadsbyggnadsnämnden/kontoret

•

De tre utbildningsnämnderna/förvaltningarna

•

Hälso-, vård- och omsorgsnämnden/förvaltningen

•

Arbetsmarknads- och socialnämnden/förvaltningen

Dessa intervjuer behöver kompletteras med intervjuer med ansvariga för kommunala bolag
Frågorna för denna del i analysen är:
•

Hur uppfattade man kommissionens/kommunens förslag och beslut?

•

Uppfattade man att nämndens politiker/tjänstepersoner varit delaktiga i arbetet med att
utforma förslagen/besluten?

•

Uppfattade man förslagen/besluten som relevanta?

•

Uppfattade man förslagen/besluten som realistiska och genomförbara?

•

Hur har förslagen/besluten implementerats i verksamheten? Varför/varför inte?

•

Vilka har utmaningarna/framgångsfaktorerna varit i implementeringen av
förslagen/besluten?

Den andra delen i analysen utgår från den vetenskapliga expertgrupp som är knuten till arbetet. I
denna del avser vi att genomföra ett seminarium i syfte att generera förklarande hypoteser till den
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utveckling vi kunnat visa på i den deskriptiva analysen i Block 3 ovan. Huvudfrågan är vad kan
förklara den utveckling vi ser och vilken roll kan Malmökommissionens arbete ha spelat. De typer av
hypoteser vi ser skulle kunna utvecklas här skulle t.ex. kunna vara av karaktären:
•

Åtgärdsförslagen inom område X har i hög grad kunnat genomföras då de varit väl
förankrade.

•

Åtgärdsförslagen inom område Y har inte genomförts då de varit alltför kostsamma och den
sociala investeringspolitikens verktyg inte tillräckligt utvecklade

•

Trots att åtgärdsförslagen inom område Z har genomförts ser vi liten påverkan på hälsans
bestämningsfaktorer då omvärldsförändringar av olika slag har verkat i motsatt riktning.

Arbetet i denna del genomförs genom att den vetenskapliga referensgruppen först får del av
materialet som ligger till grund för halvtids-PM:en och får detta material presenterat för sig.
Därefter får de tid för inläsning och slutligen hålls ett gemensamt seminarium där den vetenskapliga
gruppen träffas och tillsammans utvecklar hypoteser enligt ovan. Hypoteserna som genereras här
används sedan som underlag i nästa led i analysen.
Den tredje delen i den kvalitativa analysen av kommissionens påverkan genomförs i form av s.k.
fokusgrupper. Grupperna skapas med utgångspunkt de tidigare analyserna. Minst en fokusgrupp
kommer att genomföras vart och ett av de sex områdena. Fokusgrupperna kommer dock att inriktas
mot ett urval av förslag (inom respektive område) och utgå dels från resultaten av de övergripande
intervjuerna i denna bos dels från de hypoteser som genererats av forskargruppen. Tillsammans
kommer detta skapa underlag för koncentrerade diskussioner som syftar till att på djupet öka
förståelsen för varför kommissionens förslag har hanterats på de sätt som de gjorts:
•

Vad förklarar varför vissa förslag varit lättare och andra svårare att hantera?

•

Vad gör att svårare förslag ibland har kunnat hanteras medan man ibland har misslyckats
med till synes lättare förslag?

•

Kan vi bekräfta eller förkasta de hypoteser som forskargruppen genererat?

Teorierna om governance och implementering/förändringsarbete kommer att ligga som en grund
för dessa analyser.
Fokusgrupperna kommer att sättas samman av representanter för utvärderarna, för utvärderingens
forskargrupp, involverade företrädare för valda nämnder och förvaltningar i Malmö stad, ledamöter
eller experter från Kommissionen, representanter för eventuella andra berörda organisationer
(såsom kommunala bolag eller Region Skåne), representanter för målgrupper, brukare eller
civilsamhällesaktörer.
Fokusgrupperna kommer förberedas genom att bakgrundsmaterial, hypoteser och andra
frågeställningar sänds ut till deltagarna i förväg. Varje fokusgrupp förväntas ta cirka 2-3 timmar att
genomföra och kommer samla cirka 8 – 12 deltagare vardera.
Arbetet i detta block kommer inledas i januari och pågå till och med mars.
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4

Förslag till modell för fortsatt arbete
Det sjätte blocket i utvärderingen har följande frågeställning som utgångspunkt:
•
•
•

Hur organiserar man en process när det gäller styrning och prioritering vad gäller det
fortsatta arbetet med jämlik hälsa i Malmö?
Hur kopplar Malmökommissionens fokusområden, mål och åtgärdsförslag till mål, delmål
och indikatorer från Agenda 2030-ramverket?
Vilka indikatorer bör Malmö stad följa upp för att kunna utvärdera effekterna på ohälsa och
hälsoojämlikhet på lång sikt?

I Malmökommissionens slutrapport går det att läsa följande:
”Det absolut första steget i ett framgångsrikt arbete för en jämlikare hälsa är att utveckla adekvata
mätinstrument och tillämpa dessa för att kunna utvärdera om insatta åtgärder verkligen fungerar.”
samt:
”De vetenskapliga underlag kommissionen samlat in visar tydligt att skillnaderna i hälsa mellan olika
grupper är betydande och att de har ökat under senare år. Kommunen måste ta ett ansvar för att
kontinuerligt följa och analysera hälsoutvecklingen i staden. Det gäller givetvis hela livscykeln, från
graviditeten till sista andetaget. Det behövs en fortlöpande epidemiologisk bevakning kopplad till
analys och förslag till effektiva åtgärder för att minska hälsoskillnader och förbättra hälsan för alla
Malmöbor. Den epidemiologiska bevakningen bör samordnas med motsvarande analys av övriga
sociala bestämningsfaktorer för hälsan som samlas in och som redovisats i denna rapport.” s 125
Denna bakgrund kan användas som en fingervisning om vilka behov som Malmökommissionen
redan har definierat, som kopplar till ett verktyg för uppföljning av ohälsa och hälsoojämlikhet. Och i
detta moment av utvärderingen ska ett sådant verktyg, en modell, för uppföljning av ohälsa och
hälsoojämlikhet tas fram. Ett ytterligare syfte med detta block är att den modell som ska utvecklas
även ska knytas samman med Malmö stads pågående arbete med att integrera Agenda 2030 i sin
verksamhet.
Arbetet med att utveckla en sådan modell kommer att inledas med en litteraturöversikt kring andra
erfarenheter från arbetet med att följa upp arbetet med jämlik hälsa. Vidare kommer den grupp av
forskare som knyts till arbetet som experter att nyttjas för en inledande diskussion kring utmaningen
i denna del i uppdraget.
Målet är att modellen ska fungera som ett verktyg för att dokumentera och följa upp det arbete som
har gjorts och som fortsättningsvis kommer att göras inom Malmö stad, i syfte att motverka ohälsa
och hälsoojämlikhet. Till modellen ska kunna kopplas de mål avseende hälsa och hälsojämlikhet,
som Malmö strävar efter att uppnå samt hur dessa mål relaterar till mål och delmål i Agenda 2030.
Det ska av modellen framgå vilka indikatorer som bör följas upp för att mäta utvecklingen i ohälsa
och hälsoojämlikhet (indikatorer för att mäta effekt på befolkningen). Dessa indikatorer ska koppla
både till Malmökommissionens mål och åtgärder samt kompletteras med relevanta indikatorer från
Agenda 2030. Det ska således framgå av modellen, vilka indikatorer som är lämpliga för att följa upp
ohälsa och hälsoojämlikhet.
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Arbetet med att ta fram denna modell kommer att bestå av ett antal moment och kommer att utgå
från den tematiska indelning som är definierad i Malmökommissionens slutrapport (Barn och ungas
livsvillkor, Boendemiljö och samhällsplanering, Inkomst och arbete, Hälso- och sjukvård, Utbildning
och Förändrade processer för socialt hållbar utveckling. I övrigt ser vi att detta block kommer att
innehålla åtminstone följande moment eller delar:
•

•

•

Att definiera vilka globala mål, delmål och indikatorer från Agenda 2030-ramverket som
överlappar med mål, åtgärder och indikatorer i Malmökommissionens slutrapport (och
andra relevanta dokument kopplat till ”det fortsatta arbetet”)
Vad gäller indikatorer från Agenda 2030, kommer de globala indikatorerna att jämföras
med de av SCB framtagna indikatorerna för Sverige samt de av RKA framtagna indikatorer
för lokal implementering av agendan. RKA:s indikatorer kommer att presenteras först i
mars 2019. Konsultteamets arbete med modellen kommer att ta hänsyn till detta.
Arbetet med att identifiera relevanta indikatorer från Agenda 2030 kommer att samordnas
med Malmö stads pågående arbete och deras nulägesanalys.
o Att formulera kvantitativa respektive kvalitativa indikatorer som kopplar till de mål
respektive åtgärder som är definierade i Malmökommissionens slutrapport (där så
är relevant och möjligt)
o Att definiera behovet av kompletterande mål, delmål, åtgärder och indikatorer för
att följa upp ohälsa och hälsoojämlikhet, vilka inte redan återfinns i
Malmökommissionens slutrapport eller i Agenda 2030-ramverket
▪ I detta avseende kommer den expertgrupp som är knuten till detta
uppdrag, bestående av forskare från olika lärosäten, ha en central
rådgivande roll
o Att definiera ansvariga förvaltningar/instanser i kommunen för respektive
indikator (insamling och rapportering av data samt uppföljning)

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

Arbetet med detta block kommer att genomföras mellan april och juni och kommer utöver vad som
nämnts ovan att ske i ett nära samspel med uppdragsgivaren.
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Tidplan och övriga aspekter av
genomförandet
I denna rapport har genomförandeplanen beskrivits i fem huvudområden och sex block (se fig 2
ovan). Planen sammanfattas nedan med fokus i de återstående delarna i uppdraget. Hittills
(september 2018) har utvärderingen omfattat en uppstartsfas och en förstudiefas som mynnat ut i
denna rapport.

5.1

Analys del1 – Hösten 2018
Okt – dec

Bakgrunden till MK (I), arbetet i MK (II) och arbetet efter MK (III)
-

Block 1: Analys av bakgrunden till och arbetet i MK
Dokumentanalys – bakgrundsmaterial, underlagsrapporter
Inledande intervjuer kring bakgrund och tillkomst av MK – politisk ledning vid
beslutet om kommissionens inrättande, tjänstepersonledning vid
Stadskontoret och tjänstepersoner med operativt ansvar, ordförande och
urval av kommissionärer, urval senior advisors, civilsamhällesorganisationer

Block 2: Analys av beslutsprocesser
Dokumentstudie – hur rekommendationer och åtgärdsförslag har omsatts i
uppmaningar, utredningar, beslut och implementering. Utgångspunkt i
tidigare återrapportering.
Uppföljande intervjuer med ansvariga vid stadskontoret, olika förvaltningar
samt övriga berörda aktörer
Okt – mars

Utfall i jämlik hälsa

Okt – dec

Block 3: Analys av måluppfyllelse (hur har jämlikheten i hälsa utvecklats)
Kvantitativ deskriptiv analys över hur jämlikheten i hälsa har utvecklats efter
det att Malmökommissionens arbete inleddes (och avslutats).
Block 4: Kvantitativ analys av förklarande faktorer
Jämföra utvecklingen i ett urval indikatorer (av dem som anges i föregående
avsnitt) för Malmö med den för motsvarande indikatorer i övriga Sverige.
Experimentellt angreppssätt: åtgärder som i högre utsträckning har
genomförts jämfört åtgärder som i lägre grad har genomfört; koppling av
indikatorer; ev skillnad i utveckling
-

Jan
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Jan
Jan-mars

5.2

Block 5: Kvalitativ analys av förklarande faktorer
Intervjuer med ansvariga vid mest relevanta nämnder/förvaltningar samt
kommunala bolag, för omhändertagandet av MK:s förslag
Seminarium med vetenskaplig expertgrupp för att generera förklarande
hypoteser
Delrapport halvtid och Seminarium med referensgrupp – hypoteser som
genereras används för nästa steg i analysen
Fokusgrupper, minst en för vardera av de sex områdena
-

Analys del 2: våren 2019
Vårens arbete inbegriper båda inriktningar – process & organisering och resultat & effekter. Fokus är
nu hur erfarenheterna från det som lyfts fram i faserna 1-3 och resultat när det gäller befolkningens
hälsoutveckling kan användas i det framåtriktade arbetet. Under våren fördjupas detta arbete
genom fokusgrupper och dialog. Tolkningsseminarium lägger grund för slutrapport.

Febr-april

Febr-april

Maj

5.3

Forts Block 5 Kvalitativ analys av Kommissioens resultat och effekter
Kvalitativ analys av MK:s effekter
Ytterligare urval av intervjuer, utifrån resultat av dokumentstudier,
kvantitativ och kvalitativ analys
Arbete med forskargruppen för analys och utarbetande hypoteser
Genomförande av 6-8 fokusgrupper där hypoteser prövas om hur
MK:s förslag har påverkat utvecklingen i indikatorer. Forskare
medverkar i utvalda fokusgrupper
Block 6 Förslag till modell för fortsatt arbete, påbörjas
Under våren inleds också arbetet med att ta fram en modell för
uppföljning av ohälsa och ojämlikhet
Definiera relevanta Agenda 2030-mål och inled arbetet med att
utveckla indikatorer
Delrapport och avstämning
Sammanställning av resultaten av de 5 utvärderingsblocken
Utarbetande av delrapport som underlag för dialogseminarium
Återkoppling och dialog

Samlad analys, rapportering, spridning - sommar och
höst 2019
Under sommaren och hösten ligger fokus på att revidera och utveckla resultaten från den PM som
presenterades i maj. Syftet är att sammanställa resultaten från de fem utvärderingsblocken till en
samlad slutrapport. Utöver detta sker följande:
Framtagande av modell för uppföljning av ohälsa och hälsoojämlikhet med koppling till mål och
delmål i Agenda 2030. Arbetet förutsätter nära dialog med uppdragsgivaren och den nulägesanalys
som Malmö stad tar fram.
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En delrapport tas fram som underlag för Dialogseminarium. Som ett led inför sammanställande av
slutrapport genomförs ett tolkningsseminarium Detta för att diskutera och förankra utvärderingens
slutsatser hos relevanta målgrupper.
Utvärderingens avslutande moment innebär att ge en samlad bild, baserad på allt arbete som gjorts.
Skriftlig slutrapport levereras till uppdragsgivaren och bearbetas vidare i en remissprocess där
uppdragsgivaren får möjlighet att kommentera innehåll och utformning. Uppdragsgivaren avgör hur
man vill organisera processen internt och på vilket sätt/var utvärderaren kommer in, för att
stimulera en lärandeprocess i det fortsatta arbetet.
Juni – sept

Forts. Block 6 Förslag till modell för fortsatt arbete
Formulera kvantitativa respektive kvalitativa indikatorer
Definiera behovet av kompletterande mål, delmål, åtgärder och
indikatorer för att följa upp ohälsa och hälsoojämlikhet, vilka inte
redan återfinns i Malmökommissionens slutrapport eller i Agenda
2030-ramverket
Definiera ansvariga förvaltningar/instanser i kommunen för
respektive indikator (insamling och rapportering av data samt
uppföljning)

Juni – sept

Utveckla slutrapport:
Bearbetning av synpunkter, frågor, kommentarer från dialogseminarium.
Preliminär skriftlig rapport levereras
I dialog med uppdragsgivaren fastställs den slutliga rapporten från
utvärderingen.
Slutsatser och rekommendationer presenteras i forum som väljs av
uppdragsgivaren, t.ex. i form av medverkan i en slutkonferens.

Okt
Okt – början nov
Nov
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Bilaga – Mål, åtgärder och
indikatorer ur Malmökommissionens
slutrapport
I det här dokumentet listas mål, åtgärder och indikatorer hämtade ur Malmökommissionens
slutrapport. Jag har lämnat kommentarer.
Fetmarkerat text är mål från MKs slutrapport
Kursivtext är föreslagna åtgärder i MKs slutrapport.
Text i gråa rutor är redovisad statistik i figurer från MKs slutrapport
•

Text som ser ut så här är indikatorer som WSP föreslår bör följas upp för respektive rubrik,
enligt tidigare leverans av FörstudiePM

HUR MÅR MALMÖ?
Malmös befolkningsutveckling (Salonen, 2012)
Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder för kvinnor och män i Malmö efter
utbildningsnivå (eftergymnasial, gymnasial, ,förgymnasial) (per kön) (SCB, bearbetning för
kommissionen 2012) (figur eller tabell, se s 24)
Index för ojämlikhet mellan utbildningsgrupper i Malmö (Shkolnikovs metod) (SCB, bearbetning för
kommissionen 2012)
Diabetes under graviditet (procent) hos förstföderskor och omföderskor med födelseland Libanon,
Irak och Sverige, boende i Malmö (Molin, 2012)
Andel elever i klass 9 som druckit så mycket alkohol att de känt sig berusade. Flickor och pojkar per
stadsdel (Malmöelevers levnadsvanor, Malmö stad, 2009)
Andelen 6-åringar med karies i behov av lagning. Tandkliniker i Malmö 2010 (Matsson i Köhler,
2012)
Andel med dålig självskattad hälsa bland män och kvinnor i Malmös stadsdelar (per kön) (Lindström
et al, 2012)
Andelen män respektive kvinnor i Malmö med dålig självskattad hälsa baserat på utbildningsnivå
(Lindström et al, 2012)
Andelen dagligrökande män respektive kvinnor i Malmö baserat på utbildningsnivå (Lindström et al,
2012)
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Sjukfrånvarovolym år 2011 i Malmö stad. Kvinnor och män, olika åldrar (* Antal sjukdagar
(kalenderdagar) dividerat med antalet anställningsdagar) (Malmö stads personalredovisning 2012.)
Jämförelse mellan malmöbor födda i Irak och malmöbor födda i Sverige (procent) (Daryani et al,
2012)

BARN OCH UNGAS LIVSVILLKOR
Stärk alla barns och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet.
Utveckla arbetet med att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar alla politiska beslut.
Halvera barnfattigdomen till 2020 för att på sikt eliminera den helt
Ta fram och implementera en kommunal handlingsplan för att minska barnfattigdomen.
Inrätta ett kommunalt familjestöd.
Höj det kommunala försörjningsstödet till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd.
Inför en norm om ett schabloniserat tillägg på årsbasis för barnhushåll med långvarigt
försörjningsstöd, avsett för barns fritids och kulturaktiviteter.
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Ge alla barn i Malmö tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden
Öka tillgången till datorer och internet i hemmet hos barnfamiljerna i Malmö
Minska hemlöshet, trångboddhet, dåliga bostadsförhållanden och dålig yttre miljö för barn och unga i
Malmö.
Ta fram ett handlingsprogram för att öka tillgången på bostäder av god kvalitet som barnfamiljer
har råd med.
Ta fram ett handlingsprogram för att åtgärda brister i miljön för barn och unga i Malmö.
Barnfattigdom i Malmö och riket (Angelin och Salonen 2012)
Antal barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Malmö baserat på oförändrad respektive halverad nivå
fram till år 2020 (Angelin och Salonen 2012)
Andelen 4-åringar i stadsdelarna i Malmö som är trångbodda (Albin et al, 2012)
Trångboddhet bland 133 familjer i Rosengård (Albin et al, 2012)
Genomsnittliga halter (årsmedelvärde) av kväveoxider vid förskolor och skolor i Malmös olika
stadsdelar (Albin et al, 2012)
Förskolor med bullernivåer som överskrider det rekommenderade riktvärdet på 55 decibel (dB(A);
dygnsmedelvärde vid fasad (93)
•

•
•
•
•

Förändring i upplevd delaktighet hos skolungdomar för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön och härkomst (Underlagsrapport till MK, Barn i Malmö – skilda
livsvillkor ger ojämlik hälsa)
Förändring i barnfattigdom (jmfr riket) (andel barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer
(låg inkomststandard enligt SCB:s definition eller förekomst av försörjningsstöd)
Förändring i trångboddhet bland barn 4 år per stadsdel (Trångboddhet definieras vanligtvis
som att antalet boende per rum i bostaden, kök och ett rum oräknat, överskrider två.)
Förändring i andel med högskolepedagogisk utbildning i förskolan per stadsdel
Förändring i andel avdelningar med förskolegrupper över medelvärde per stadsdel

BOENDEMILJÖ OCH STADSPLANERING
Staden ska säkerställa att alla Malmöbor har förutsättningar för en passande bostad och bra
boendemiljö.
Minska bostadsbristen.
Etablera en ny kommunal utförarorganisation för uppdragsbaserat bostadsbyggande.
Stadsplanering ska bidra till att minska boendesegregationen.
Inför sociala konsekvensbedömningar som ska föregå alla beslut som rör fysiska investeringar.
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Utveckla och intensifiera det framgångsrika arbetet med att blanda upplåtelseformer, bostadstyper,
arbetsplatser och servicefunktioner.
Omvandla barriärer till sammanlänkande områden.
Satsa på två storslagna stadsförädlingsprojekt – Amiralsstaden och ”Bygga om Dialogen”
Stadsplanering ska bidra till att stärka tilliten och främja goda och tillgängliga miljöer och mötesplatser
som inbjuder till delaktighet.
Skapa fler lättillgängliga mötesplatser, speciellt i områden med stor trångboddhet.
Stadsplanering ska bidra till att stärka invånarnas delaktighet och inflytande.
Färdigställda bostäder relativt bostadsbehov i Malmö (Malmö stad, 2010)
Segregationsmönster baserat på inkomst (andel låg och hög inkomst) och etnicitet (andel
utrikesfödda utanför Norden och Västeuropa och andel svenskfödda)

Andel (procent) av befolkningen i Malmös stadsdelar i åldern 18-80 år med låg tillit till andra
människor 2008, samt förändring över tid 2002-2008 (per kön)

UTBILDNING
Alla barn och unga i Malmö stad ska ha tillgång till likvärdig förskola/fritidshem/skola av hög kvalitet.
Genomför en grundlig inventering av resursbehov i stadens utbildningsinstitutioner åtföljt av en
finansieringsplan.
De stödjande kunskapsstrukturerna i staden måste stärkas.
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Personal som arbetar i stadens utbildningsinstitutioner måste ha en hög kunskapsnivå och
möjligheter till professionell utveckling. Fortsätta satsa på kompetensutveckling, det som kallas
Skolsatsning 2012, för ökad kompetens hos lärare på alla nivåer för att klara övergången till ny
skollag, läroplaner och kursplaner.
Resultatet av varje skolforms systematiska kvalitetsarbete ska ligga till grund för hur personalens
fortbildning och vidareutbildning prioriteras.
Barns och ungas inflytande över vardagen i förskola, fritidshem och skola, utifrån de förutsättningar
som råder på varje skolnivå, ska stärkas genom att aktivt inkludera dem i det systematiska
kvalitetsarbetet. Detta gäller även föräldrainflytande.
Utbildningsinstitutioner ska arbeta aktivt med hälsorelaterade frågor genom att ämnet Idrott och
Hälsa förstärkt ges till samtliga elever vid Malmö stads skolor.
Alla barn i förskoleåldern i Malmö går i förskola med god kvalitet minst 20 timmar i veckan senast
2015.
Kartlägg vilka barn som står utanför förskoleverksamheten följt av aktivt uppsökande och anpassad
information till föräldrar som inte har sina barn i förskolan.
Barngruppernas storlek i Malmös förskolor ska minska. Ett första mål är att barngrupperna för barn i
åldrarna 0–3 inte ska överstiga 15.
Alla barn i Malmö som slutför grundskolestudier ska uppnå behörighet till fortsatta studier på
gymnasiets högskole- eller yrkesförberedande program.
Tidig och återkommande uppföljning av barns språkutveckling följt av tidiga stödåtgärder vid behov.
Gäller både svenska språket och andra modersmål.
Riktade kompetensutvecklingsinsatser på förskolor och skolor med många barn från flerspråkiga
miljöer och i synnerhet på 1–3 skolor med låg måluppfyllelse. All undervisande personal ska ha
kompetens i läs- och skrivprocessen samt språklig medvetenhet. Om denna kompetens saknas ska
kompetensutveckling göras obligatorisk.
Tidig och kontinuerlig uppföljning av studieresultat som vid behov följs upp med adekvata
stödinsatser.
Samtliga elever med utländsk bakgrund ska ha tillgång till och erbjudas studiehandledning på sitt
modersmål.
Alla barn i åldern 6 –12 år ska ha tillgång till fritidshemsplats av god kvalitet.
Barngruppernas storlek i Malmös fritidshem ska minska. Ett första steg är att barngrupperna inte får
överstiga 30 barn/avdelning.
Andelen högskoleutbildad personal ska öka i Malmös fritidshem. Ett första mål är att 75 procent av
fritidshemspersonalen har högskoleutbildning och på sikt all personal.
Inrätta minst en heltidstjänst med ansvar för fritidshem på den nya grundskoleförvaltningen.
Alla elever som har påbörjat gymnasiestudier ska ha slutfört sina studier inom en femårsperiod.
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Permanenta Ungdomsuppföljningen vid Vägledningscentrum samt tillför resurser för arbetet med att
följa upp, informera och motivera ungdomar till studier och/eller praktik
Genomför en kraftfull satsning på utbyggnad och personalförstärkning av såväl medicinskt,
psykologiskt, specialpedagogiskt och socialt utbildad personal inom Elevhälsan vid de kommunala
gymnasieskolorna.
Sent anlända elever i Malmö ska ges tillträde till eller en snabb övergång till studier inom ordinarie
grund- och gymnasieskoleverksamhet.
Reformera systemet för mottagandet av nyanlända elever.
För varje nyanländ elev i gymnasieålder ska en ordentlig kartläggning av förkunskaper göras och en
åtgärdsplan upprättas från första dagen i skolan som består av en strategi för hur eleven ska stödjas
för att uppnå mesta möjliga framgång i skolan.
Elevsammansättningen i Malmös skolor ska vara integrerad med avseende på socioekonomiska,
etniska, könsmässiga och prestationsmässiga kategorier.
Inrätta, finansiera och förlägg attraktiva profiler till skolor i de mest utsatta områdena för att
attrahera elever från hela staden.
Se över konsekvenserna av de nyplanerade skolornas lokalisering samt överväg en ny struktur för
grundskolornas organisering i Malmö.
Hitta nya vägar att sprida information om utbildningsinstitutionernas verksamhet och utveckling till
allmänheten för att förebygga stigmatisering.
Beräkning av avkastning på investering i humankapital för barn från resursfattiga förhållanden i ett
livsperspektiv (Heckman 2006 i Persson, 2012)
Andel med högskolepedagogisk utbildning per stadsdel (Stadskontoret, 2011b i Persson, 2012)
Antal barn med förskoleplats, fördelat efter ålder (Persson, 2012)
Andel avdelningar per storlek på barngrupper Malmö, Göteborg och Stockholm i förhållande till
medelvärde för samtliga kommuner (Skolverket 2010b i Persson, 2012)
Andel småbarnsavdelningar och storlek på barngrupper Malmö, Göteborg och Stockholm i
förhållande till medelvärde för samtliga kommuner (Skolverket 2010b i Persson, 2012)
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen (Skolverket, 2010:b i Ludvigsson och
Falkner, 2012.)
Barn per avdelning i fritidshem i relation till medel för samtliga kommuner (38,1 barn) (Skolverket,
2010 i Ludvigsson och Falkner, 2012.)
Antal barn per årsarbetare i fritidshem i relation till medel för samtliga kommuner (21,5) (Skolverket,
2010 i Ludvigsson och Falkner, 2012.)
•

Förändring i genomsnittlig utbildningsnivå för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön
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•
•
•
•

Förändring i andel som går ut från årskurs 9 med fullständiga betyg för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön
Förändring i andel med slutbetyg från gymnasiet nationellt program för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön (Cederberg M, 2012)
Förändring i andel som klarar alla delprov i årskurs 3 för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön( (Stadskontoret Malmö stad. Obligatoriska skolan 2012.)
Förändring i andel som klarar ämnesprov i svenska och engelska i årskurs 3 för hela Malmö
uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön (Stadskontoret Malmö stad. Obligatoriska
skolan 2012.)

INKOMST OCH ARBETE
Malmö stad ska aktivt verka för att möjliggöra en ekonomiskt skälig levnadsnivå för alla och minska de
ekonomiska skillnaderna mellan hushållen.
Kommunen följer upp den fördelningspolitiska utvecklingen i staden och vidtar åtgärder för att
minska och mildra dess oönskade effekter.
Inled en diskussion på nationell nivå om att höja riksnormen för nationellt försörjningsstöd.
Malmö stad ska aktivt pröva nya sätt att stimulera utvecklingen av arbetsmarknaden och framväxten
av nya jobb.
Utveckla en integrerad modell för sysselsättnings- och välfärdsfrågor med nationella (FK, AF,
Migrationsverk etc.) och lokala (socialtjänst m.fl.) instanser.
Använd fysiska investeringar som en motor för lokal sysselsättning och urban utveckling.
Flytta ut de arbetsmarknadspolitiska insatserna till platser där människor känner sig hemma.
Fortsätt att stärka satsningarna på kommunal arbetsmarknadsutbildning och förhindra därigenom
framväxten av en låglönesektor.
Genomför regelbundet återkommande levnadsundersökningar för att kartlägga dolda kompetenser
och andra potentialer i lokalsamhället.
Utvidga det kommunala informationsansvaret upp till 25 år.
Malmö stad ska vara en förebild i att förena en hög kvalitet på välfärdstjänsterna med goda
arbetsförhållanden.
Samordnad inspektion med avseende på arbetsmiljön.
Utarbeta och implementera strategier som främjar goda arbetsförhållanden i Malmö Stads egen
verksamhet och verksamhet som upphandlas.
Inför kollegiala granskningar som metod för att utveckla organisationsformer med självständigt
lärande.
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Synliggör, stötta och jämställdhetsintegrera det obetalda arbete som bidrar till en socialt hållbar
utveckling av Malmö.
Stärk samarbetet med civilsamhället och dra fördel av dess potentialer till att skapa sociala
innovationer.
Genomför regelbundet återkommande levnadsundersökningar för att kartlägga det obetalda
arbetets omfattning.
Andel med dålig självskattad hälsa bland män och kvinnor i Malmös stadsdelar (Lindström et al,
2012)
Medelinkomst* för personer 20–64 år i landets tre storstäder i relation till riket (Index 100 =
medelinkomst i riket respektive år) (*Förvärvsinkomst före skatt inkl. inkomst från
näringsverksamhet och beskattningsbara transfereringar.) (Salonen, 2012)
Inkomstojämlikhet. Gini coefficient. (Salonen 2012)
Förändring av inkomstfördelningen i Malmö (disponibel inkomst kr/mån)(www.svtpejl.se)
Andel (procent) förvärvsarbetande bland 20–64 åringar i Malmö och riket (Salonen, 2012)
Andel med dålig självskattad hälsa sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne,
Folkhälsoenkät Skåne 2008, Region Skåne)
Andel med dålig psykisk hälsa sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne,
Folkhälsoenkät Skåne 2008, Region Skåne)
Andel med sömnbesvär sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne, Folkhälsoenkät
Skåne 2008, Region Skåne)
Andel med besvär med karies (hål i tänderna) sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i
Skåne, Folkhälsoenkät Skåne 2008)
Andel som anser sig vara under ekonomisk stress sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i
Skåne, Folkhälsoenkät Skåne 2008)
Andel som önskar byta yrke sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne, Folkhälsoenkät
Skåne 2008)
Andel med anspänd arbetssituation sett till yrkesgrupp (per kön) (Hälsoförhållanden i Skåne,
Folkhälsoenkät Skåne 2008)
•
•
•

Förändring i sysselsättningsgrad för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på
kön och härkomst
Förändring i disponibel medelinkomst för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön och härkomst
Förändring i inkomstojämlikhet (gini-coefficient) (per kön)

HÄLSO OCH SJUKVÅRD
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Malmö stad upprättar tillsammans med Region Skåne en handlingsplan för att bättre uppnå mer
jämlikt fördelad hälsa och vård på lika villkor för hela Malmös befolkning.
Säkerställ att mödrahälsovården har förutsättningar att erbjuda vård på lika villkor.
Säkerställ att barnhälsovården har förutsättningar att erbjuda vård på lika villkor .
Förbättra villkoren för en socialt jämlik mammografiscreening.
Genomför en analys av läkarbesök i öppen vård i Malmös stadsdelar.
Erbjud hälsokontroller till alla som fyllt 80 år.
Förbättra den interkulturella kompetensen och kunskaperna om sociala bestämningsfaktorers
betydelse för levnadsvanorna inom hälso- och sjukvården.
Alla barn i Malmö ska ha en likvärdig hälso- och sjukvård, samt hälsofrämjande och förebyggande
insatser tills de slutar skolan.
Stärk inriktningen på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa inom mödrahälsovård,
barnhälsovård och inom den kommunala elevhälsan.
Gör en översyn av samarbetsorganisation gällande barns hälsa
Prioritera förebyggande arbete mot våld, omsorgssvikt och sexuella övergrepp på barn.
Utvärdera familjecentralerna.
Elevhälsovården i Malmö ska garantera en likvärdig och hög kvalitet i såväl offentlig som privat
skolform.
Etablera en gemensam ledning av elevhälsovården.
Kunskaperna om befolkningens hälsa i Malmö ska förbättras och resultaten ska analyseras och
användas i kommunens och regionens förebyggande arbete.
Etablera en kvalificerad epidemiologisk bevakning av stadens hela befolkning.
Använd analyser från skaderegistret i Malmö för att kontinuerligt omsätta resultaten i praktiskt
förebyggande arbete inom alla områden.
Antal läkarbesök 2010 per invånare och år i Malmö, åldersstratifierat (Beckman, 2012)
Samvariationen mellan andel som deltagit i mammografiscreening i Malmö och socioekonomi
(Zackrisson, 2012)
Andel förstabarnsfamiljer som har fått hembesök 2010 i de olika stadsdelarna, sorterade i fallande
ordning. Streckad stapel visar genomsnittet för Skåne län utom Malmö (Köhler, 2012)
•

Förändring i befolkningens genomsnittliga förväntade medellivslängd för hela Malmö och
per stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
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•
•
•
•
•
•
•
•

Förändring i befolkningens genomsnittliga självskattade hälsa för hela Malmö och per
stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i andel av befolkningen med självskattad dålig fysisk respektive psykisk hälsa för
hela Malmö och per stadsdel, uppdelat på kön och härkomst
Förändring i antal registrerade självmordsförsök för hela Malmö och uppdelat på kön och
härkomst
Förändring i antal läkarbesök per invånare och år för hela Malmö och per stadsdel,
uppdelat på kön och härkomst
Förändring i slutenvårdsutnyttjande för hela Malmö och per kön
Förändring i diabetes under graviditet hos förstföderskor för hela Malmö och per stadsdel
Förändring i andel barn med övervikt och fetma (vid 4 års ålder)
Förändring i andel barn med karies (vid 6 års ålder)

KUNSKAPSALLIANSER
Främja utvecklingen av lärande och kunskapsutvecklande organisationer med potential- och
orsaksorienterade förhållningssätt som tar tillvara på erfarenheter och informell kunskap, till exempel
interkulturell kompetens.
Inkludera regelbundna levnadsundersökningar i processerna.
Använd kollegiala granskningar för att göra arbetsorganisationerna mer lärande och för att
långsiktigt utveckla kunskaperna om arbetslivet.
Använd följeforskning i såväl projekt som ordinarie verksamhet för att utveckla kunskaperna om
problemen, lösningarna, begreppen och sammanhangen.
Främja en demokratisk utveckling av governance och möjliggör delaktighet i olika former genom en
inkluderande styrning.
Utveckla ett ledarskap som möjliggör hållbar utveckling.
Använd forskningscirklar för kunskapsproduktion och verksamhetsutveckling grundad i deltagarnas
egna problemformuleringar.
Utveckla holistiska styrinstrument
Utveckla nya och kompletterande mått på samhällsutvecklingen som relaterar till en övergripande
hållbarhet.
Skapa nya samarbetsformer mellan privat och offentlig sektor samt civilsamhället baserade på
kunskapsallianser, som kan bidra till att förändra sambandet mellan tillväxt och välfärd.
Vidareutveckla en infrastruktur för social innovation och urban integration.
Uppdra åt ledamöter från Malmökommissionen att tillsammans med Malmö stad, Region Skåne och
intresserade lärosäten skapa ett gemensamt organ för genomförande och uppföljning av
Malmökommissionens arbete.
Här borde det finnas indikatorer som kopplar till delaktighet och tillit till civilsamhället
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•
•
•
•

Förändring i upplevd tillit till andra människor för hela Malmö uppdelat på kön, per
stadsdel uppdelat på kön och härkomst
Förändring i andel med låg tillit för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på
kön och härkomst
Förändring i upplevd delaktighet i samhället för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel
uppdelat på kön och härkomst
Förändring i valdeltagande för hela Malmö uppdelat på kön, per stadsdel uppdelat på kön
(och härkomst?)

-
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