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• (Fortsättningen på arbetet) 



   Bakgrund 

• Långtgående samverkan mellan Göteborgs Stads och 

Polisen 

• Samverkansöverenskommelse 

• Trygg i Göteborg 

• Medborgarlöften 

 

 



   

Rapporten 2014  



Beskrivning av rapporten – 

Skillnader i livsvillkor och hälsa i 

Göteborg 
Innehåll: 

- Tydliga skillnader mellan grupper av Göteborgare 

- Göteborg är en segregerad stad 

- Skillnader i barns uppväxtvillkor, utbildningsnivåer, inkomster 

 

Rapportens slutsatser: 

- Minskade skillnader påverkar alla i staden på ett positivt sätt 

- Prioritera tidiga insatser tidigt i barns liv 

- Tydliga hälsoskillnader mellan dem med kort respektive lång utbildning 



   

NOA-rapporten 2015  



   

Göteborg (NOA) 

Särskilt utsatt 
område 

Riskområde Utsatt område Totalt antal i 
regionen  
(av 53/61) 
 

6 (7) 0 3 (2) 13 

6 (7) av de 15 (23) särskilt utsatta områden finns i Göteborg 

(sd Östra Göteborg, Västra Hisingen och Angered). 4 av de 6 

finns i Angered 

 

3 (2) av de 32 utsatta områdena finns i Göteborg 

 

0 av de 6 riskområdena finns i Göteborg 



Beskrivning av rapporten - 
Utsatta områden 

Innehåll: 
- Beskriver geografiska områden utifrån olika former av utsatthet 

- Områdena klassificerats utifrån utsattheten 

- 6 områden klassificeras som särskilt utsatta i Göteborg 

- 3 områden klassificeras som utsatta i Göteborg 

 

Rapportens slutsatser: 
- Samhällets insatser har inte varit tillräckliga 

- Samhällets instanser behöver tänka om och tänka nytt 

 
 



   

Hur yttrar det sig?  
• Grov brottslighet 

• Våldskapital  

• Våldsbejakande - Ser koppling mellan tidigare kriminella som 

”omvänts”. Religiösa ”poliser” 

• Parallella samhällstrukturer – Intern rättsskipning 

• Öppen narkotikaförsäljning 

• Illegal tobaks- och alkoholförsäljning 

• Illegal spelverksamhet 

• Påtryckning – personal. Stängt verksamheter under perioder 

• Begränsad näringsverksamhet 

• Tryck på barn och ungdomar att delta i den brottsliga verksamheten 



   

Två rapporter -  vad får vi bild om Göteborgs 

stads speglar sin rapport med polisens rapport? 



Syfte och uppdrag 
• Sammanvägd beskrivning och analys av rapporterna: 

– Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 

– Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser 

• Analys av möjliga förklaringar till varför dessa områden är utsatta  

• Reflektion över möjliga vägar framåt 

• Stöd i det framtida arbetet i staden och 

 de utsatta områdena 
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Tillvägagångssätt 
   • Polisen identifierar sex särskilt utsatta områden:  

– Bergsjön 

– Biskopsgården 

– Gårdsten 

– Hammarkullen 

– Hjällbo 

– Lövgärdet 

• Staden använder sig bland annat av definitionen mellanområden. 
Polisens sex utpekade områden ligger inom fyra av dessa: 

– Norra Angered 

– Södra Angered 

– Bergsjön 

– Västra Biskopsgården  



Sammanvägning – gemensamma 

mönster 

• Polariserad och socioekonomiskt delad stad 

• Alla beskrivna områden har svåra förutsättningar 

• Alla beskrivna områden har kriminella nätverk med 

högt våldskapital 

• Låg tillit människor emellan 

• Lågt förtroende för samhälleliga institutioner 

• Parallella samhällsstrukturer 
 

 



Analys – social sammanhållning 



Tillit – ett nyckelbegrepp 

• Tillit handlar om framtid och förväntningar - ett antagande om andra 

aktörers framtida pålitlighet 

• Att lita på andra är inte nödvändigtvis något bra – beror på deras 

pålitlighet 

• Att uppfattas som pålitlig av andra är en tillgång  

 

 

 

(Källa: bl.a.Rothstein)  

 

 



Olika tillgångar 

• Fysiskt kapital 

• Finanskapital 

• Humankapital 

• Socialt kapital 
 

 

 

(Källa: bl.a.Rothstein)  

 

 



Socialt kapital 

• Tillgångar i form av nätverk/kontakter  

 Definition: Socialt kapital är antalet sociala kontakter multiplicerat med 
graden av förtroende i dessa kontakter. (Rothstein)  

 

 

 

 

 



Hur kan tillit skapas? 

 Om tillit är ett kapital, hur investerar man? – 
Sammanhållning och tillit på olika nivåer 

– Samhällsnivå 

– Gruppnivå 

– Institutionell nivå 

– Individnivå 

 

 

 

 

 



Social sammanhållning – tillit på 

samhällsnivå  



Social sammanhållning – tillit på 

institutionell nivå 



Social sammanhållning – tillit på 

grupp och lokalsamhällesnivå  



Tillit på individnivå  



Rekommendationer 



Reflektioner 



Reflektioner 

”Samverkan är i grunden en social företeelse som 

förutsätter interaktion mellan människor; människor möts 

och gör något tillsammans. Sådana interaktion kan ske 

spontant, men den kan också vara en organiserad i förväg, 

det vill säga den är mer eller mindre strukturerad och 

planerad”. (Lindberg 2009) 

 

”… any situation in which people are workning across 

organizational boundaries towards some positive end.” 

(Huxham och Vangen 2005)    



Motiv till att samverka 
 

– Att vara en modern organisation 

– Att genomföra och uppnå sådant man inte kan göra på egen 

hand 

– Ger effektivitet 

– Skapar stabilitet 

– Ger legitimitet, symboliska vinster 

– Skapar överblick och helhetsperspektiv 

– Skapar förutsättningar för att hantera frågor som finns i 

gränslandet 

– Myndigheter och organisationer åläggs att samverka 

– Ger bättre invånar- och brukarfokus 

 



Samverkan har också ett pris 

När samverkan ska påbörjas uppmärksammas gärna de 

samverkansvinster som uppstår. Däremot är det oftast så att det 

mer sällan talas om de samverkanskostnader som uppstår och 

som kan röra sig om: 
 

– gemensam idé räcker inte 

– samverkan över gränser tar bland annat mycket tid, kräver överblick och 

ett helhetsperspektiv 

– Ofta finns det en mängd tolkningar om vad som är helhetens bästa. 

Dessa tolkningar baseras ofta på den egna institutionens intressen 

 

 

 

 

 



Hinder för samverkan 

• Systemhinder, så som lagar regler, styrsystem och liknande 

• Kulturella hinder, i form av organisationskulturer 

• Oklar ansvarighet 

• Olika handlingslogiker 

 

– Polisen och Göteborgs Stad har helt olika uppdrag. Påverkar 

våra handlingslogiker 

 

 



Rationellt beslutsfattande 

Reflektioner – ett orealistiskt 

ideal 
 

• Identifiera problemet 

• Klargör målen och rangordna dem efter hur angelägna de är 

• Ange alla medel och alternativ som kan tänkas finnas för att nå 

målen 

• Bedöm kostnader och nytta av alla alternativ 

• Välj den uppsättning mål och alternativ som ger största relativa  

 



Lämplighetslogik 

 

Agerande och beslutsfattande sker från ett kulturperspektiv och inte 

utifrån rationella överväganden utan utifrån vad som är lämpligt. 

 

• Vilken typ av situation befinner jag mig i? 

• Vilken identitet är viktigast för mig? Vem är jag i den här situationen? 

• Vad förväntas jag göra i den situation jag befinner mig i? Det vill 

säga en matchning mellan identitet och situation 

 



Reflektioner - avslutning 

• Framgångsfaktorer 
– Ansikte mot ansikte-dialog 

– Förtroendeskapande förståelse 

– Ömsesidig förståelse 

– Tillit 

– Överbrygga organisatoriska skillnader 

– Lämplighetslogik istället för konsekvenslogik 

– Eventuell ny logik 
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