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Seminarie B – Lokalt jämlikhetsarbete i praktiken
13.00-13.45 – Seminarie 1
13.45-14.15 – Fika, serveras här på Blå Stället
14.15-15.00 – Seminarie 2
Medverkande: 
Åsa Lorentzi, Östra Göteborg, tidigare Norra Hisingen
Katrin Olausson, Västra Göteborg
Moa Säf, Västra Göteborg
Moderator: 
Ingela Andersson, Social resursförvaltning 
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Lokalt jämlikhetsarbete

Exemplet Norra Hisingen

2012-2018

Minska ojämlikhet
Öka delaktighet och inflytande
Tillit som en förutsättning
Jobba med hela systemet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetet påbörjades 2012 efter en tid av social oro, kriminella gäng, konflikter synliga i stadsmiljön.Försämringar i välfärd/minskad tillgång till välfärd och sämre kvalité i välfärden för grupper som behövde det mest och det bästa – samtidigt som ojämlikheten ökade och började bli tydligVi tog fram indikatorer och började följa livsvillkoren och såg detta ske under de år vi jobbade lokaltTvå huvudspår började vi med:kompensatoriskt arbete, hur kunde vi på lokal nivå bidra till att utjämna skillnader, minska effekter av ojämlikheten- bygga nya förskolor/bygde om skola, ny fritidsgård, riktad verksamhet till unga vuxna i riskzon, främjande och förebyggande genom mötesplatser, stöd att starta föreningar, stöd till kvinnogrupp, odlingsområde.öka delaktighet, inflytande och tillit – jobba tillsammans med kvinnogruppen  tex, vad var deras behov, hur kunde vi möjliggöra det de behövde, Selma Center – en öppen plats i en fd banklokal för att dialog, samtal och lyssnande och relation mellan medborgare och förvaltning, tillitsskapande och att mötas i ögonhöjd, låta växa fram utifrån det som medborgare uttryckte behov av, ”tillitsdialogen” – vad är din berättelse – hur är det att bo och leva i backa? hur kan vi tillsammans stärka tillit och delaktighet i Backa?Vi märkte att vi behövde jobba även med förvaltningen, hela systemet, inte bara dialog och tillit i samhället – då krockar det med förvaltningen top-down, göra för. Kommunikation+HR+jämlikhet = medskapande och tillitsbaserat ledarskap som också är öppet för och har redskap att jobba med förändringsprocesser. Vi har utbildat chefer i normkritik, tillitsbegreppet och vilken betydelse tillit har i ett det demokratiska samhället och i jämlikhetsarbetet, vi har tränat processledare i att leda komplexa förändringsprocesser och började skapa en möteskultur som präglas av dialog och medskapande och en arbetskultur av att arbeta tillsammans kring våra utmaningar. Detta blev då det tredje benet.Vi märkte också att vi behövde gå vidare och skapa lokaler och mötesplatser för medborgarna – lokaler var en ständig brist när vi jobbade som vi gjorde – ur det växte MBB fram. En mötesplats som helt skapats tillsammans med medborgare och aktörer i Brunnsbo, som ett nav i ett områdesarbete som syftar till ett tryggt och livfullt Brunnsbo. Och där kom då det fjärde benet.Utmaningar och svårigheter:Utmanar hela det rådande hierarkiska systemet, den kontroll och detaljstyrning som vårt system idag är uppbyggt på. Vi ville jobba utforskande, söka nya arbetssätt och pröva oss fram. Det är svårt att få gehör för i en organisation som är van att allt ska kunna mätas och kontrolleras på kort sikt, där målet ska vara känt i förväg. Att få arbeta utforskande. Utmanar den ledarskapskultur som bygger på starka ledare som kan och förmår ta beslut och stå själva i hård blåst – den ledarskapskultur vi försökte föra in bygger istället på helhetssyn, närvaro, lyssnande , stödjande och autenticitet, att vi behöver varandra, jag litar på dig och visar min avsikt ärligt för dig och för dem jag möter och att jag har frågor och ett syfte men inga svar ännu.Jämlikt Gbg inleddes med ett ganska snävt folkhälsoperspektiv och byggde upp en top-down-struktur. Det blev ett hinder och en broms i vårt lokala arbete som redan var igång. Vi hade istället behövt någon som kom och intresserade sig för våra lärdomar och erfarenheter och ställde frågan till oss, ”hur kan vi stödja det ni redan påbörjat?” 
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Att vända utvecklingen i Backa

2011    2012                                  2013                                2014

Social oro
Kriminella 

gäng

För ett socialt 
hållbart Norra 
Hisingen- med 
Backa i Fokus

Fysiskt segregerade 
skolor och 

bostadsområden

Försämringar 
i välfärd 

under 90-
talet

Ökande ojämlikhet 
inom staden och 

stadsdelen

Brist på 
framtidstro och 
minskande tillit 

Brist på makt 
och inflytande

Selma 
Center

Hel-
hetssyn

och sam-
verkan

Hållbarhet 
och 

strukturellt 
perspektiv

Infra-
struktur

och mötes-
platser

Framtids-
tro och 
med-

skapande
Nya förskolor, 

skola och 
Fritidsgård, 

folkhögskola

Öppna 
mötesplatser, 

kultur och 
dialoger.
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Sammanfattning 2011-2014

Öka 
delaktighet, 
inflytande 
och tillit

Minska 
skillnader i 
livsvillkor 

genom att rusta 
välfärden

Ordinarie verksamhet – helhetsgrepp i stadsdelen
Lokalt arbete - med Backa i fokus

Presentatör
Presentationsanteckningar
BiF var ett projekt under tre år.20tal aktiviteter ingick – merparten ordinarie verksamhet, basal välfärd – några nystarter och projekt: ny fritidsgård + fritidsverksamhet unga vuxna + stadsodling/mötesplats/förening + kvinnogrupp + Selma CenterGemensamt fokus – målet om trygg, livfull och attraktiv stadsdelVad kan vi förändra, göra på annat sätt?Hur kan vi bidra till en trygg, livfull, attraktiv stadsdel?
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Om vi gör som vi alltid har gjort 
får vi ingen förändring

2014    2015                         2016                           2017                                   2018

Jämställdhet 
Jämlikhet 

Framtidstro Lokal 
organisering
Jämlikt NH

Lokala utmaningar
* Områdesarbete
* Barnfattigdom
* Unga vuxna
* Tillgänglig kultur
* m.m.

Tillitsbaserat och 
medskapande 

ledarskap i 
förvaltningen

Träning i att 
leda 

komplexa 
förändrings-
processer

H
R

 + kom
m

unikation+ JN
H

Handlingsplan för 
medskapande ledarskap

Presentatör
Presentationsanteckningar
Medskskapande förändringsprocesser i komplexa lokala utmaningar – kopplade till jämlikhet
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Sammanfattning 2015-2018

Långsiktighet
Uthållighet

Medskapa,
att göra 

tillsammans, att 
dela på makten

Bygga 
kapacitet och 

kultur för 
förändring

Presentatör
Presentationsanteckningar
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Team Jämlikt
Östra Göteborg

Processledare 
Jämlikt 

Göteborg / 
enhetschef 

Team Jämlikt

Stora 
förvaltnings-

ledningen
Sektorschef

Samhälle och Kultur

Allmänkultur 
och kulturhus 

Bergsjön, 

Samordnare 
BID 

Gamlestan

Metod-
utvecklare 

Ungt inflytande
FCA-

koordinator

Samordnare 
Trygg i Östra 

Gbg

Utvecklings-
ledare folkhälsa,

Utvecklings-
ledare 

stadsutveckling

Östra Göteborg

Ny organisation 
och tjänst som 
syftar till att öka 
kraften i jämlik-
arbetet.
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Lokalt jämlikhetsarbete

Exemplet Västra Göteborg

Presentatör
Presentationsanteckningar
Modellen är nästan mer ett förhållningssätt än en modell. Hur vi "är" i samarbetet är det viktigaste.Modellen har tagits fram i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg med delaktighet från ett antal aktörer i civila samhället. Arbetet har pågått sedan 2015. En beskrivning av arbetssättet (denna modell) tog fram 2018.Hösten 2013 påbörjade förvaltningen arbetet med Jämlikt Västra Göteborg men från början kallades "Vägen dit”. Det handlade inledningsvis om ett behov av en djupare förståelse av de socioekonomiska skillnaderna i stadsdelen och att analysera de frågor som väckts. Detta ledde till en ”social översiktsplan” av Västra Göteborg. Utifrån kunskap om stadsdelen och forskning lyftes ett antal områden fram som skulle kunna bidra till att öka jämlikheten i stadsdelen. Insatserna riktas till det område där analys och kartläggning visat att behovet är störst, mellanområdet Centrala Tynnered. Ett antal olika aktiviteter pågår inom både ordinarie verksamhet och inom det geografiska området som helhet.1. Ge varje barn en god start i livet2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren3 -4. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer samt öka invånarnas delaktighet och inflytande5. Skapa förutsättningar för arbeteUnder hösten 2014 anställs en projektledare. En strategisk styrgrupp bestående av sektorschefer och utvecklingschef fanns nära projektledningen och ansvarar för arbetet. Tidigt under 2015 genomförs en kickoff.Styrgruppen – har varit viktig för att få arbetet att gå framåt - samverkan mellan sektorerna och nu är FSF och GRF kvar i den strategiska samverkan på lokal nivå
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Exempel på aktiviteter
• Familjecentrerat arbetssätt

• Koordinatorer för skolan

• Mötesplatser – Kastanjeträffen och Bergkristall

• Förutsättningar för arbete

• Social ekonomi

• Näringslivet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Familjecentrerat arbetssättMålet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.Det familjecentrerade arbetssättet tar sin utgångspunkt i insatser för barn och unga, hela familjen och deras levnadsvillkor. Syftet är att familjerna eller barnet/den unge alltid ska uppleva att de kommit rätt med sina frågor.Koordinatorer för skolanMålet är att fler barn ska genomgå skolan med goda resultat.Mötesplatser – Kastanjeträffen och BergkristallMålet är att skapa mötesplatser där människor kan göra sin röst hörd och där boende kan mötas över gränser som ålder, kön, etnicitet och socioekonomi.Förutsättningar för arbeteMålet är att genom systematiskt arbete, med potentiella arbetsgivare utanför den offentliga verksamheten, involvera fler aktörer och bygga nya former för samarbete.
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Modellen – tre steg
Vad vill 

var och en 
bidra 
med?

Offentlig 
part

Näringsliv

Civil-
samhälle

Former för 
samverkan

Inte 
samverka 

just nu

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har en bred definition av civilsamhälle: social ekonomi, idéburen sektor, aktivitetsgrupper, enskilda individer. Det är viktigt att det civila bygger på en demokratiskt grund.Modellen består av tre steg.Uppsträckt hand 2. Samlas för dialog 3. Hitta samverkansformer1. Uppsträckt hand: ”jag vill vara med”Uppsträckt hand symboliserar att det finns ett intresse hos en part att vara med och jobba för ett gemensamt intresse. Om det inte finns en uppsträckt hand är det mycket svårt att få till ett samarbete. Här behöver parterna hamna på samma våglängd fast vi har olika kompetenser och roller. I den första del i modellen tas de första initiativen och parterna visar att de vill samverka. I Västra Göteborg har initiativen kommit från olika håll (civila samhället, näringsliv eller förvaltningen).2. Mittenfiguren: ”vi samlas för dialog” Vad är det som egentligen som behöver lösas? Vi har respekt för varandras roller och uppdrag. Vi undersöker frågan vi vill jobba med och vad kan vi bidra med och hur.Vi undersöker vilken kompetens som finns. Vi kopplar samman kompetens i stadsdelen, myndigheter, näringsliv och civilsamhället. - Dela på makten - Våga prova – Undersöka, det är tre viktiga saker i steg två i modellen.3. Sista delen i modellen: Vi hittar en samverkansformVi gör en skriftlig överenskommelse. Det finns olika varianter. Vi testar oss fram vad gäller arbetsformer och upplägg. Finansiering: befintlig verksamhet, kan vara IOP, (Idéburet offentligt partnerskap), Föreningsbidrag, söka finansiering för gemensamt projekt, aktörer som vill bidra.
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Exempel på aktiviteter 
som kopplar samman sig

Fritidsbanken
•Fokus förening, 
Stadsdelsförvaltningen 
Askim Frölunda Högsbo, 
Skandia idéer för livet 
och Skandia fastigheter

Cykelkök och 
cykelskola
•Hälsoteket, Röda korset 
och cykelfrämjandet

Innovationslabb, 
expertgrupp barn 
och expertgrupp 
vuxna
•BRIS, Reningsborg m fl.

Sysselsättning
•Caritas, Reningsborg, 
Stena Fastigheter m.fl

Mötesplats
•Bergkristallsparken 
•Kastanjeträffen, drivs av 
Röda korset

•St Gabrielskyrkan

Fritidsaktiviteter för 
barn med 
funktionsvariation
•Passalen

Aktiviteter för att 
barn ska lyckas i 
skolan
•Länsförsäkringar/ideella 
organisationer

Trygghetsskapande 
aktiviteter
•Trygghetsvärd 
Frejaskolan

•Trygg i

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att få en förståelse för vad vi jobbar gemensamt med – Utifrån vad vi som stadsdel är med på.Aktiviteter för att barn ska lyckas i skolan: Länsförsäkringar.. My dream now, trivselledare, universeum, läxhjälp – utgår från vad skolan ser för behov, alfons åberg kulturhusCykelkök/cykelskola Röda korset vilka mer?Innovationslabb: BRIS, Reningsbort etcFritidsbanken: Fokusförening, AFH, Skandia ideer för livet, skandia fastigheterSysselsättning: Caritas, Reningsborg, Stena Fastigheter.. Fritidsbanken, CykelkökMöteplats: St Gabrielkyrkan Kastanjeträffen  Bergskristallparken – berätta merVårt Tynnred? Stena, Hyresgästföreningen, Röda KorsetEqumeniakyrkan FiskebäckSt GabrielskyrkanProletären FF
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https://youtu.be/KL7E0A65LZY

https://youtu.be/KL7E0A65LZY
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Gemensamma 
framgångsfaktorer och insikter

• Förändring och utveckling 
av ledarskap

• Ha mod att pröva och testa 
i liten skala utan att veta 
svaren

• Arbeta sektors- gräns- och 
nivåöverskridande –
samlas kring det 
gemensamt angelägna
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