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Välfärdsstaden Malmö

En studie av skeenden under lång tid, från 1920-talet och framåt.

Malmö stads verksamhet har expanderat kraftigt och betyder allt mer för 

människors välfärd.

Samtidigt verkar, paradoxalt nog, intresset från medborgarnas sida att 

påverka stadens verksamhet vara i avtagande.



Samtidig utveckling

• De traditionella, partibaserade, deltagandeformerna går kräftgång.

• Nya former utvecklas på ett ambitiöst sätt, ofta baserade på internet och 

sociala medier.

• Frågan är om alla nås via de nya formerna.



Valdeltagande val till kommunfullmäktige 2014

Hela Malmö 75,2 procent.

Valdistriktet Östra Hermodsdal-Gullviksborg 39,7 procent. I riksdagsvalet 

48, 2 procent, lägst i hela landet.



Valda representanter Malmö stad

Ordinarie Suppleanter Invånare/uppdrag

1990 350 321 349

2015 266 237 632



”Var med och påverka!”

• Malmöinitiativet. Möjlighet att föra upp frågor för debatt på webben. Stöd 

kan fås genom att andra skriver under.

• Malmöpanelen. 1 600 representativt utvalda Malmöbor rådfrågas genom 

frågeformulär. (Svarsandel 2017 47 procent).

• Medborgarförslag. Lämnas till nämnden som ansvarar för frågan.



Just nu populära förslag i Malmöinitiativet

• Jag önskar att man bygger en wavegarden-anläggning för vågsurfing i 

Malmö. (583 stödröster)

• Stoppa rivningen av ”Ladan”, Ängsklockan 2 och bidra till att utveckla vår 

nya mötesplats. (294)

• Mindre barngrupper i förskolan. (256)

• Skatepark i Klagshamn! (231)



En delad stad

Turning Torso – bilar i brand.

Cirka en tredjedel av Malmös invånare är födda utomlands. Den enskilt 

största invandrargruppen kommer från Irak (11 000 personer).

Stora skillnader i arbetslöshet, hälsa, utbildningsnivå, bostadsstandard etc.



Ojämlikt deltagande

• Att vara berörd

• Inklusion men också exklusion

• Medborgare – stakeholder – kund

• Den deliberativa klassen



Inflytande i tre spår

1. Homo Politicus, människan som samhällsvarelse. Bättre möjligheter i 

dag för välutbildade, resursstarka och aktiva.

2. Brukare eller kunder. Inflytande som individ genom valfrihet.

3. Frånvaro av inflytande. Allt fler står utanför inte bara arbete utan också 

politiken.



Begränsat inflytande även för lokalpolitiker?!

Avpolitisering genom:

• Judikalisering

• Globalisering

• Privatisering och marknadslösningar

• Nätverk och partnerskap

• Känslostormar på sociala medier snarare än eftertänksam dialog




