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Tydligt stöd på 

alla nivåer

”Den enskildes personliga, ekonomiska och 

kulturella välfärd ska vara grundläggande 

mål för den offentliga verksamheten. (…) 

Det allmänna ska verka för att alla 

människor ska kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället och för att barns rätt 

tas till vara.”

https://www.youtube.com/watch?v=b69-NrgYev4
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Förutom lagstöd har vi 
forskningsstöd



Dagens kunskap
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Hållbarhetsdimensionernas 
relationer till varandra

Social hållbar utveckling är 

målet, miljömässig hållbarhet 

är ett grundläggande krav, 

och ekonomin ses som ett 

verktyg.
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Social hållbarhet

Förenklat ser vi att social hållbarhet 

utgår från en likvärdig fördelning av 

livsvillkor och välfärd. 

Centrala  begrepp blir därför: jämlikhet 

och sammanhållning.
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Social position
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Grupper med olika social position
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Makt

Resurser
Kontroll



Skillnader i livsvillkor 
i Göteborg
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Ojämlikheten påverkar alla
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Självskattad hälsa
- utveckling över tid
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Självskattad hälsa
- bakgrund
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Självskattad hälsa
-inkomst och område
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Tillit till andra
- utveckling över tid
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Litar på andra människor 
- funktionalitet
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Inkomstskillnader
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• Hur ser andelen ekonomiskt utsatta barnhushåll ut i det område i 
staden där den är HÖGST?

A. 12 %

B. 27 %

C. 37 %

D. 58 %

• Hur ser andelen ekonomiskt utsatta barnhushåll ut i det område i 
staden där den är LÄGST?

A. 0,8 %

B. 1,5 %

C. 4,7 %

D. 6,3 %

Hur ser den ekonomiska 
utsattheten ut för barn?
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Ekonomiskt utsatta barnhushåll
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Vuxna läser för barn
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Gymnasiebehörighet



22

Arbetande fattiga
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Långtidsarbetslösa
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• Hur ser andelen extremt trångbodda hushåll ut i det område i 
staden där den är HÖGST?

A. 6,2 %

B. 11 %

C. 20 %

D. 28 %

• Hur ser andelen extremt trångbodda hushåll ut i det område i 
staden där den är LÄGST?

A. 0,6 %

B. 1,1 %

C. 2,6 %

D. 5,3 %

Hur ser den extrema 
trångboddheten ut?
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Extremt trångboddhet
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Trivs i sitt bostadsområde



Effektivt arbete
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Olika synsätt på samma match

Lika stöd till alla Likvärdigt stöd Struktur före stöd

Tanken är att erbjuda 

samma stöd till alla!

Lika till alla är centralt!

Tanken är att stödet 

anpassad utifrån 

behov. 

Likvärdighet är centralt!

Tanken är att när de 

strukturella orsakerna 

bakom ojämlikheten 

påverkas då behövs inte 

stöd erbjudas. 
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Anpassa och dosera efter behov

Vi behöver och har rätt till 

samma grundläggande saker 

för att överleva och utvecklas. 

Men omständigheterna och 

förutsättningarna kan behöva 

anpassas och doserar efter 

våra behov. 

Det är först då som vi verkligen 

kan utvecklas och växa som 

människor med goda 

framtidsutsikter. 

Lika till alla Likvärdigt till alla    
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Investera i tidiga insatser, tidigt i 
livet är effektivt
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Sammanfattning: två bilder
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