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1. Inledning 

Den svenska samhällsutvecklingen kännetecknas sedan början av 1990-talet av ökad ojämlikhet, 

polarisering och social exkludering, vilket visar sig både avseende skillnader mellan stad och 

landsbygd såväl som inom städer (Allelin m.fl. 2021, Larsson m.fl. 2012, Righard m.fl. 2015, Sjöberg & 

Turunen 2018). Rapporten Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor belyste hur detta kommer till 

uttryck i Sandvikens kommun, där det bl.a. konstaterades att ”klyftan har ökat mellan de olika 

socioekonomiska grupperna i kommunen” (Sandvikens kommun 2018a). Bostadsområdet Nya Bruket 

är ett av de tre områden med störst utmaningar. Nya Bruket, som byggdes 1973-1981, är ett centralt 

beläget bostadsområde vilket är ovanligt för s.k. utsatta områden i Sverige. Området präglas av hög 

arbetslöshet och långtidsarbetslöshet, låg sysselsättning, hög andel personer med försörjningsstöd, 

bristande skolresultat och lågt valdeltagande i relation till kommunen som helhet (Sandvikens 

kommun 2018a). I rapporten konstateras att fler behöver nå behörighet till gymnasiet samt 

gymnasieexamen och komma ut på arbetsmarknaden, då dessa faktorer starkt påverkar 

hälsotillstånd och möjligheter till inkludering i samhället. En av slutsatserna är att resurser bör sättas 

in i de områden som tydligt framträder i kartläggningen vad gäller negativa förutsättningar, där Nya 

Bruket identifieras som en segregerad och socialt utsatt stadsdel.  

 

Forskningen har sedan länge påvisat ett behov av utökad lokal samverkan, ett socialt 

investeringsperspektiv och breda kunskapsallianser (Stigendal & Östergren 2013). Nya former av 

lösningar, metoder, perspektiv, samverkan och omprioriteringar av resurser behövs för att 

åstadkomma långsiktig social inkludering och socialt hållbar stadsutveckling. Rapporten från 

Sandvikens kommun visade att det fanns ett lokalt behov av att genom utvecklad samverkan arbeta 

för att öka inkluderingen, minska de samhällsekonomiska kostnaderna och vitalisera föreningslivet 

och att det krävs “ett samarbete, dels tvärsektoriellt mellan kommunens nämnder, styrelser, 

förvaltningar och bolag, dels med andra myndigheter, näringslivet, civilsamhälle och medborgarna 

själva” (Sandviken 2018a). 

 

Som ett led i detta arbete beslöt Sandvikens kommun att tillsätta en utredning om inrättande av 

social fältverksamhet i Sandviken (Sandvikens kommun 2018b). Med denna som underlag beslöt 

kommunen 2019 att starta en fältverksamhet inom Socialtjänsten. När fältverksamheten sedan 

startade upp sin verksamhet bekräftades bilden av Nya Brukets utsatthet och att boende i området 

hade svårt navigera i samhället och få det stöd de efterfrågade. Fältverksamheten observerade även 

hur olika samhällsfunktioner arbetade i parallella spår och ibland utan kännedom om varandras 

verksamheter. Samtidigt uppmärksammades också att flera civilsamhällesorganisationer ville arbeta 
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förebyggande och motverka den sociala utsattheten (Hansson m.fl. 2022). Under 2020 uppvaktades 

kommundirektören av flera civilsamhällesorganisationer med stark vilja och drivkraft att hitta former 

för att tillsammans motverka utanförskap och bidra till positiv samhällsutveckling.  

 

Ovan samverkande faktorer mynnade hösten 2020 ut i en projektbeställning; Ökad social inkludering: 

utvecklad samverkan mellan Sandvikens kommun, Göranssonska stiftelserna och föreningslivet.  I den 

senare framarbetade projektplanen anges att projektet Ökad social inkludering syftar till att 

motverka och förebygga social exkludering, vitalisera föreningslivet, öka inkludering och 

sammanhållning och verka för en positiv samhällsutveckling genom ett utvecklat samverkansarbete 

mellan aktörer från olika samhällssektorer (Sandvikens kommun 2021). Samverkansprojektets fokus 

har legat på Nya Bruket. Då Sandvikens kommun är en av de 32 kommuner som har identifierats ha 

socioekonomiskt utsatta områden, så har projektets finansiering möjliggjorts genom statsbidrag från 

den statliga myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos) för att starta upp arbetet under 

perioden 1 maj 2021 till 30 april 2022. 

  

I projektplanen anges att koppling till beprövad vetenskap ska säkerställas. En del i utvecklingen av 

projektet var att Stefan Sjöberg (som i föreliggande rapport hädanefter benämns ”undertecknad”), 

forskare vid Högskolan i Gävle (HiG), av Sandvikens kommun arvoderades på 15 procent under 

perioden 1 mars- 31 maj 2021 (förprojekteringsfas) samt 20 procent under 1 september 2021 - 30 

juni 2022. I uppdraget ingick att bedriva interaktiv följeforskning av projektet och att implementera 

forskningsbaserad kunskap, att vara med och stötta i uppstart och utveckling av projektet med sikte 

på att även utvärdera resultat när projektet hade startats och aktiviteter och insatser kunde följas 

upp. I enlighet med det har den interaktiva följeforskningen av samverkansarbetet för ökad social 

inkludering syftat till att generera forskningsbaserad kunskap som grund för utveckling av 

verkningsfulla metoder för att åstadkomma ökad social inkludering och en socialt hållbar 

stadsutveckling (Sandvikens kommun 2021). Såsom anges i projektplanen, att givet komplexiteten 

och ambitionen att förändra rådande situation i Sandvikens kommun så kan inte några avgörande 

resultat eller effekter väntas redan efter ett år av projektutveckling, men att det dock är viktigt att 

göra lägesavstämning och avrapportering för hur arbetet med uppstarten gått internt inom 

kommunkoncernen, externa parter och gentemot Delmos.  

 

Mot bakgrund av ovanstående så är syftet med denna rapport att redogöra för den interaktiva 

följeforskning som har bedrivits av projektet Ökad social inkludering, att belysa hur projektet har 

utvecklats under denna tid och vad som hittills åstadkommits, samt att presentera slutsatser och 

rekommendationer för framtiden. 
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2. Bakgrund och tidigare samverkan och forskning om samhällsarbete i 

regionen 

 

2.1. Bakgrund och tidigare samverkan mellan forskning och praktik 

För att förstå tillkomsten och utvecklingen av projektet Ökad social inkludering (ÖSI) och den 

interaktiva följeforskningen kopplad till projektet så behöver projektet sättas i ett långsiktigt och 

bredare sammanhang. Vid Högskolan i Gävle har undertecknad tillsammans med kolleger under mer 

än tio års tid bedrivit arbete med fokus på olika former av samhällsarbete. Tillsammans med 

individfokuserat socialt arbete (individual case work) och gruppbaserat socialt arbete (bl.a. familjer 

och organisationer) är samhällsarbete (community work) en av tre pelare inom socialt arbete 

internationellt. Projektet Ökad social inkludering handlar i hög grad om samhällsarbete, vilket 

kommer att beröras närmare nedan.  

 

Vid HiG genomfördes år 2008 en internationell seminarieserie med världsnamn inom socialt arbete, 

bl.a.  Lena Dominelli och Karen Healy som länge varit ledande inom forskningen om samhällsarbete. 

Tillsammans med kolleger deltog undertecknad i arbetet och koordineringen av arrangemangen och 

kom därmed i kontakt med samhällsarbetets teorier och forskning. Samtidigt initierades vid HiG ett 

statligt finansierat s.k. Linnaeus/Palme lärarutbyte med Mumbaibaserade Tata Institute of Social 

Sciences (TISS), ett av Asiens mest ansedda lärosäten. Genom detta ömsesidiga utbyte innefattande 

fyra vistelser i Mumbai kom undertecknad och kolleger i kontakt med TISS-kolleger som forskade om 

samhällsarbete. Dessa båda internationella inspirationskällor blev startpunkten för utvecklingen av 

samhällsarbete i såväl undervisning som forskning vid HiG, där undertecknad har varit drivande 

tillsammans med kolleger.  

 

Samtidigt började saker hända i den lokala praktiken. Efter avsaknad av uppsökande socialt 

fältarbete under många år återskapades en fältverksamhet i Gävle kommun år 2010. Bakgrunden var 

att efter den centralisering och funktionsindelning som tidigare genomförts så växte insikten att det 

uppsökande och förebyggande arbetet i utsatta bostadsområden och möjligheterna att fånga upp 

ungdomar i riskzon blivit lidande (Gävle kommun 2010). Utvecklingen medförde att socialarbetare 

fann att de hade svårare att nå befolkningen, i synnerhet i utsatta bostadsområden samt ungdomar 

med hög skolfrånvaro och missbruk.  Mot denna bakgrund togs initiativ av dåvarande ordförande i 

socialnämnden att återstarta en fältverksamhet, vilket därefter fastställdes av kommunfullmäktige 

(Hansson m.fl. 2018). 
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Samtidigt startade undertecknad år 2010 i samarbete med kolleger vid HiG en kurs på avancerad nivå 

om Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden, för socionomprogrammets sistaårsstudenter 

samt masterprogramstudenter. Då vi såg det som viktigt att en dylik kurs inte enbart bör vara 

teoretiskt forskningsbaserad utan även behöver ha koppling till verklighetens fält och praktik, så tog 

vi kontakt med den nystartade fältgruppen inom socialtjänsten i Gävle. Med deras hjälp har alltsedan 

dess årliga fältbesök genomförts i socialt utsatta bostadsområden där studenterna får träffa 

civilsamhällets organisationer som berättar om hur de arbetar med socialt hållbar 

områdesutveckling.  

 

Därigenom hade grunden lagts för Samverkansgruppen Samhällsarbete för socialt hållbar 

stadsutveckling som har funnits sedan 2012 (Bilaga 1) och som undertecknad har initierat och 

koordinerar. I denna samverkansgrupp tillkom ett par år senare Gavlegårdarnas bosociala enhet samt 

år 2020 även Sandvikens nystartade fältgrupp och Sandvikenhus bosociala enhet. 

Samverkansgruppens syfte är att genom samverkan mellan forskning och praktik bidra till kunskaps- 

och metodutveckling av samhällsarbete för socialt hållbar stadsutveckling. Denna samverkan har 

varit ömsesidigt gynnsam genom empiribaserad forskning och forskningsbaserad metodutveckling. I 

samverkansgruppen sker ett kontinuerligt ömsesidigt kunskapsutbyte mellan fält och akademi, vilket 

har varit en viktig utvecklingsfaktor för samtliga involverade parter. Samarbetet i samverkansgruppen 

och med andra samhällsaktörer har lagt grunden för den forskning om samhällsarbete i utsatta 

bostadsområden som bedrivs vid HiG och som påbörjades år 2012 av undertecknad tillsammans med 

kolleger. 

 

Mot bakgrund av att grannstaden Gävle startat en fältgrupp samt den samverkan och forskning som 

bl.a. undertecknad bedrivit av den, så beslöt Sandvikens kommun att tillsätta den utredning om 

inrättande av fältverksamhet i Sandviken som berörts ovan (Sandvikens kommun 2018b). Utredaren 

konstaterade att segregationen med medföljande negativa sociala konsekvenser utgör ett potentiellt 

hot mot samhällsutvecklingen. Kommunfullmäktige beslöt därefter att inrätta en fältverksamhet med 

uppdrag riktat främst mot den selektiva preventionsnivån och identifierade målgrupper och 

behovsområden (Sandvikens kommun 2018b). Båda fältverksamheterna i Gävle och Sandviken 

organiserades inom socialtjänsten och inte inom kultur och fritid vilket historiskt varit vanligt i 

Sverige. Anledningen var att det bedömdes att professionell socionomkompetens behövs för att 

möta de komplexa sociala problem som följer av ökande social exkludering och marginalisering 

(Hansson m.fl. 2022). 
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Mot bakgrund av tidigare genomförd forskning och den samverkan och ömsesidiga kunskapsutbyte 

som undertecknad länge haft med fältgruppen i Gävle, så beslöt Sandvikens kommun att anlita 

undertecknad samt kollegan Marie Hansson (som tidigare även arbetat i Gävles fältgrupp) för att 

under perioden september 2019- maj 2020 bedriva interaktiv följeforskning (innefattande bl.a. semi-

strukturerade intervjuer samt fokusgruppintervjuer) och handledning i samband med uppstart och 

utveckling av den nya fältverksamheten i Sandviken. Enligt fältsamordnarnas och deras chefs 

bedömning så var detta mycket värdefullt för dem och möjliggjorde att de kom igång betydligt 

snabbare med fältarbetet än om de skulle ha börjat från grunden. De nyanställda fältsamordnarna 

hade inte tidigare erfarenhet av samhällsarbete i form av uppsökande och förebyggande fältarbete. 

Vi bidrog aktivt till den initiala metodutvecklingen.  

 

Inom samhällsarbete säger den etablerade forskningen att nummer ett är att befinna sig på plats där 

människorna lever för att börja skapa dialog, bygga förtroende, identifiera nyckelaktörer i 

civilsamhället mm, vilket kommer att beröras utförligare nedan. Den nystartade fältgruppen såg det 

initialt som att Sandviken antagligen var för litet för att jobba så och att det skulle vara svårt att finna 

civilsamhällesorganisationer och bedriva arbetet på områdesnivå. Därav väcktes tanken hos 

undertecknad att arrangera ett handledningstillfälle på IOGT-NTO huset på Nya Bruket i Sandviken på 

temat ”Området”. I handledningen hade vi tidigare lyft fram platsens betydelse och behovet av en 

samlingsplats för ett konstruktivt samverkande arbete för socialt hållbar utveckling. IOGT-NTO huset 

och Nya Bruket kom vartefter fältverksamheten sedan utvecklades att få en alltmer framträdande 

plats. När Sandviken sedan år 2020 beslöt att starta projektet Ökad social inkludering så tillfrågades 

undertecknad om att bedriva interaktiv följeforskning av projektet. IOGT-NTO huset har sedan 

kommit att utvecklas till en central plats för samhällsarbetet på Nya Bruket. 

 

2.2. Tidigare forskning om samhällsarbete  

Projektet Ökad social inkludering handlar om samhällsarbete. Internationellt finns som tidigare 

nämnts tre huvudformer av socialt arbete: individfokuserat arbete, grupparbete samt samhällsarbete 

(Healy 2012, Stepney & Popple 2008). I relation till den svenska universella välfärdsstaten och dess 

välfärdssystem är individfokuserat socialt arbete sedan länge huvudmetoden i Sverige medan 

samhällsarbete (till skillnad från i tex England, USA och många andra länder) varit svagt utvecklat 

(Sjöberg & Turunen 2022). Kombinationen av försvagade välfärdssystem och långtgående 

marginalisering av grupper och områden innebär dock att det alltmer är en praktisk omöjlighet att nå 

och arbeta med hundra- eller kanske tusentals individer som delar liknande svårigheter. Idag ökar 

medvetenheten om att samhällsutvecklingen påkallar att olika former av samhällsarbete behöver 

utvecklas även i Sverige. Samhällsarbete kan förenklat definieras som olika former av uppsökande 
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socialt arbete med utsatta grupper i utsatta bostadsområden. Arbetet bedrivs i allmänhet på 

områdesnivå. Det utgår från att möta människorna där de bor, för att förebygga och motverka 

sociala problem och exkludering (Mullaly & West 2017). Syftet är att förbättra utsatta livsmiljöer och 

-situationer för marginaliserade grupper och lokalsamhällen (Sjöberg & Turunen 2018). 

Samhällsarbete kan bedrivas i offentlig eller privat regi (och tex sociala företag) samt av 

civilsamhälleliga aktörer (tex föreningsliv, frivilligorganisationer) och ofta i samverkan mellan olika 

aktörer. Inom den offentliga sektorn har samhällsarbete främst bedrivits av fältverksamheter inom 

ramen för socialtjänsten, såsom i tex Gävle och Sandviken (Hansson m.fl. 2018, Turunen 2004).  

 

Inom ramen för forskningsinriktningen Hållbara samhällen och gemenskaper och sedan 2020 

forskningsprogrammet Urban Commons (Urbana gemensamheter) vid Högskolan i Gävle, har 

forskning om samhällsarbete i socialt utsatta stadsdelar under ledning av undertecknad genomförts 

sedan 2012. Följeforskningen av Ökad social inkludering är därmed relaterad till tidigare studier som 

bl.a. resulterat i vetenskapliga artiklar av Sjöberg, Rambaree & Jojo (2015), Sjöberg, Többe-Schukalla, 

Singh & Martins (2018), Rambaree, Sjöberg & Turunen (2019), Sjöberg & Kings (2022), Sjöberg & 

Turunen (2022) samt bokkapitel av Al-Khamisi & Sjöberg (2018), Hansson, Lundgren & Sjöberg 

(2018), och Sjöberg (2021). Undertecknad var tillsammans med Päivi Turunen redaktör för en bok om 

samhällsarbete (Sjöberg & Turunen 2018), som sedan har fått bra spridning och används i flera 

socionomutbildningar i landet. Vi var också redaktörer för ett nyutgivet temanummer om 

samhällsarbete i Norden i den vetenskapliga tidskriften Nordic Social Work Research (Sjöberg & 

Turunen 2022). Studierna av Sjöberg m.fl. (2018) och Hansson m.fl. (2018) fokuserade specifikt på 

samhällsarbete utfört av socialtjänstens fältgrupp och andra samhällsaktörer i utsatta områden i 

Gävle. För närvarande pågår arbete med ett bokkapitel om fältarbetet i Gävle och Sandviken, där 

bl.a. resultat från interaktiv följeforskning av Sandvikens fältgrupp under 2019–2020 samt uppstarten 

av Ökad social inkludering utgör empiriskt underlag (Hansson m.fl. 2022).  

 

Resultaten från ovan studier visade att samhällsarbetet bygger på metoder där samverkan mellan 

aktörer från offentlig, civilsamhällelig samt privat sektor samt civilsamhällets aktiva deltagande och 

inflytande är nyckelkomponenter. I studierna av Hansson m.fl. (2018), Sjöberg m.fl. (2015, 2018) och 

Sjöberg & Kings (2022) framkom att en vanlig upplevelse bland fältarbetare och andra 

samhällsarbetare var att människor i marginaliserade stadsdelar upplever en känsla av att inte vara 

en del av det etablerade samhället. En fara med upplösningen av kollektiv identitet och känslan av 

att inte tillhöra, är att människor kan tappa tron på att agera tillsammans för att påverka sina 

levnadsvillkor. Den tidigare forskningen visar att ett framgångsrikt samhällsarbete förutsätter det 
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projektet Ökad social inkludering syftade att bidra till: djupgående kunskaper om de boendes 

perspektiv, lokal samverkan mellan olika aktörer och delaktighet i lokala utvecklingsprocesser.  

 

En verksamhetsform där dessa förutsättningar kan möjliggöras och sammanstråla är s.k. 

områdescenter (community centers) som är lokala gemensamma mötesplatser där människor kan 

samlas för att genomföra aktiviteter, få tillgång till social service, samhällsinformation, utbildning och 

social mobilisering för att kunna stärkas och själva påverka sin livssituation (Sjöberg & Kings 2022). 

Områdescenter kan fungera som nav för samverkande samhällsarbete för ökad social inkludering och 

IOGT-NTO huset på Nya Bruket har god potential att framledes fungera som ett sådant 

områdescenter, vilket behandlas utförligare nedan. 

 

3. Vetenskaplig metod 

 

3.1. Interaktiv följeforskning 

Projektet Ökad social inkludering har byggt vidare på tidigare etablerad samverkan och samskapande 

mellan forskare och kommunala aktörer i regionen. Interaktiv följeforskning av olika former av 

samhällsarbete har som berörts ovan bedrivits under många år vid Högskolan i Gävle. Denna har 

innefattat mera konventionell forskning i form av bl.a. intervjuer med fältarbetare, socialarbetare 

och civilsamhälleliga aktörer i socialt utsatta områden. Det som skiljer den interaktiva från andra 

former av forskning är inte datainsamlingsmetoderna, utan möjligheten till gemensam 

kunskapsbildning i en likvärdig dialog mellan forskare och deltagare. Interaktiv forskning innefattar 

s.k. samskapande (co-creation), där en ömsesidig kunskapsutveckling skapas gemensamt av forskare 

och involverade aktörer (Johannisson, Gunnarsson & Stjernberg 2008).   

 

Den interaktiva följeforskningen av inkluderingsprojektets utveckling har inneburit en forskning där 

forskaren inte enbart varit en utanförstående betraktare. Kontinuerlig återkoppling har givits till 

involverade aktörer baserad på tidigare forskning samt vad som framkommit i projektets 

utvecklingsprocess. Den interaktiva följeforskningen syftar därmed till att vara processtödjande och 

att bidra till praktikens strategi- och metodutveckling (Vallström 2015). Det interaktiva 

förhållningssättet innebär ett kontinuerligt samarbete med praktiker i varje skede av 

forskningsprocessen. Idealt formuleras även forskningsfrågorna i samspel med praktiken och 

deltagarna har en aktiv roll även i analysfasen med avsikt att skapa en reflekterande gemenskap 

(Schön 1983), där ny kunskap skapas som är både teoretiskt baserad och praktiskt användbar. 
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Det interaktiva tillvägagångssättet har tillämpats genom en kontinuerlig dialog mellan forskare, 

kommunala verksamhetsföreträdare och företrädare för det civila samhället under hela processen.  

 

Denna forskningsdesign relaterar till s.k. områdesbaserad deltagandeforskning (Community based 

participatory research, CBPR), där forskaren är en observerande deltagare i det områdesbaserade 

samhällsarbetet och dess metodutveckling (Branom 2012). När forskare arbetar nära och 

kontinuerligt ger forskningsbaserad feedback till praktiker så kan ny kunskap genereras som snabbt 

kan ge nya insikter vilka kan testas i praktiken. Därmed har kunskap som produceras i en interaktiv 

forskningsprocess goda möjligheter att bli gediget förankrad och användbar, samtidigt som den 

gemensamma lärandeprocessen kan leda till mer långvariga förändringar inom organisationen 

(Johannisson m.fl. 2008, Svensson m.fl. 2007). Att arbeta i nära samarbete på detta sätt är 

utmanande för både forskare och praktiker. Balansen mellan närhet, distans och reflekterande kritik 

kräver öppenhet, mod och tillit från både forskare och deltagare. Men det är också det kontinuerliga 

vardagliga samskapandet och integreringen av den forskningsbaserade kunskapen som kan leda fram 

till praktiskt användbara resultat (Svensson 2007, 2008; Vallström 2015).  

 

3.2. Syfte och genomförande 

Det övergripande syftet med den interaktiva följeforskningen har varit att generera 

forskningsbaserad kunskap som en grund för utvecklingen av verkningsfulla metoder för att 

åstadkomma ökad social inkludering och en socialt hållbar stadsutveckling. I projektplanen anges att 

”Lärande och kvalitetssäkring stärks av forskningsledare för forskningsprogrammet ´Urban 

Commons´, inom det strategiska forskningsområdet (SFO) ´Hållbar stadsutveckling´ på Högskolan i 

Gävle genom interaktiv följeforskning för delar av de konkreta inkluderingsinsatserna i kommunen.” 

(Sandvikens kommun 2021). När Ökad social inkludering startades var ambitionen att projektet skulle 

fortgå under flera år. Mot bakgrund av det så utarbetade undertecknad ett förslag till forskningsplan 

för tre år (Bilaga X). I forskningsplanen presenteras inom ramen för det övergripande syftet tre 

delsyften: 

1) att undersöka hur boende upplever situationen i området och dess utmaningar, deras syn på hur 

området kan utvecklas samt hur de själva kan bidra till det. 

2) att undersöka och understödja hur olika aktörer samverkar och utvecklar metoder för att 

motverka och förebygga social exkludering och öka social inkludering i Sandviken. 

3) att utvärdera resultat av det samverkande samhällsarbetet. 

 

I forskningsplanen ligger forskningen kopplad till delsyfte 1 och 3 under år 2 och 3, dvs efter att 

projektet planerats, formerats och lanserats. Under ÖSI-projektets första år har fokus legat på 
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delsyfte 2, varför föreliggande rapport i huvudsak fokuserar på detta även om delsyfte 1 och 3 också 

kommer att beröras nedan. Forskningsplanen inbegrep en aktiv och processtödjande interaktiv 

forskning under tiden projektet byggdes upp. När projektet formerats och lanserats så var 

forskningsplanen att fortsätta beforska de aktiviteter som bedrevs och att när projektet varit i drift 

en period sedan utvärdera resultat och effekter av genomförda aktiviteter och insatser. Eftersom 

Ökad social inkludering nu är tänkt att länkas in i Sandvikens kommuns nya satsning Communities 

that care (CTC), så är det i dagsläget oklart i vilka former en eventuell forskning även av CTC ska 

bedrivas.  

 

I projektplanen för ÖSI anges att undertecknad har engagerats för att säkerställa kopplingen till 

evidensbaserad praktik (Sandvikens kommun 2021). Ett etablerat synsätt är att evidensbaserad 

praktik (EBP) ska grundas på tre kunskapskällor, där vetenskaplig kunskap ska användas i förening 

med praktikernas erfarenhetskunskap och synpunkter från brukarna, och ”att arbeta evidensbaserat 

handlar om att använda forskningsbaserad kunskap i den dagliga verksamheten” (Eriksson & Karlsson 

2022: 183). Socialstyrelsen (2020) formulerar detta som att EBP ska bygga på kombinationen av 1) 

den bästa tillgängliga kunskapen, 2) de berördas situation, kontextuella omständigheter, 

erfarenheter och önskemål, samt 3) de professionellas expertis. Huvudfokus under detta första år har 

som berörts legat på ovanstående forskningsdelsyfte 2, vilket innebär ett beaktande av 

kombinationen av forskningsbaserad kunskap och de professionella praktikernas erfarenhet och 

expertis. Delsyfte 1 har delvis beaktats i genomgången av kunskapsunderlag med fokus på 

livssituation och kontextuella omständigheter samt medverkan i projektet av civilsamhällets och 

föreningslivets representanter, men de boendes perspektiv var enligt forskningsplanen alltså tänkt 

att fokuseras under år 2 och 3.   

 

Vad gäller den konkreta interaktiva forskningsprocessen så genomförde undertecknad i det initiala 

skedet av projektet en genomgång och analys av befintliga rapporter, policy- och styrdokument, för 

att få en fördjupad lägesbild av livsförhållanden, orsaksfaktorer och behov i Sandviken och på Nya 

Bruket (centrala källor är här: Sandvikens kommun 2018a,b,c; 2019). I förprojekteringsfasen 

medverkade undertecknad i påbörjandet av projektplan och inledande samverkan med 

projektledaren Emmelie Berggren, fältsamordnare och övriga projektaktörer från olika 

samhällssektorer vilka succesivt växte i antal. När en arbetsgrupp för projektet formerats så 

genomförde undertecknad en introducerande forskningsföreläsning om Samhällsarbete för socialt 

hållbar stadsutveckling, med efterföljande frågor och diskussion i arbetsgruppen.  
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Undertecknad har kontinuerligt deltagit i de arbetsmöten som genomförts i projektets arbetsgrupp. 

Dessa möten genomfördes initialt varannan vecka för att senare bli månatliga. När Covid 19 

grasserade genomfördes mötena digitalt via Teams. Efter pandemin har vissa genomförts på plats i 

bl.a. IOGT-NTO huset och/eller i form av hybridmöten. Vid arbetsgruppens möten har undertecknad 

utgått från de mötesunderlag som funnits och de diskussioner som förts och har givit kontinuerlig 

återkoppling och synpunkter utifrån forskningsbaserad kunskap. I relation till arbetet med 

framtagande av projektplan så började undertecknad arbeta med att skissa på en forskningsplan.  

Efter att det samskapande arbetet med projektplanen under ledning av projektledaren slutförts och 

projektplanen antagits, så presenterade undertecknad ett förslag till forskningsplan för projektets 

arbetsgrupp (Bilaga 2). Vid en workshop i arbetsgruppen uppmuntrades deltagarna att ge 

kommentarer och förslag avseende syfte, forskningsfrågor och annat för beaktande i den fortsatta 

forskningsprocessen. När arbetsgruppens arbete med att utveckla projektet hade resulterat i en 

projektplan och projektet hade börjat formeras och bli förberett för offentliggörande och lansering, 

så presenterade undertecknad en föreläsning för arbetsgruppen på temat Ökad inkludering för 

socialt hållbar stadsutveckling - samhällsarbete, områdescenter, urbana gemensamheter. Denna 

föreläsning var baserad på den interaktiva deltagandeforskningen av hur projektet utvecklats sedan 

förprojekteringsfasen.  

 

Deltagande observation och fältanteckningar har genomförts i samband med arbetsgruppens och 

andra möten samt vid den s.k. Möjlighetsmässan på Nya Bruket. Möjlighetsmässan arrangerades på 

IOGT-NTO huset den 27 april 2022, vilket är att betrakta som projektets lansering i offentligheten, då 

öppet hus genomfördes med en mångfald av aktiviteter i regi av aktörer inom projektets 

arbetsgrupp. Undertecknad hade då ett föredrag på ovan tema utifrån en bearbetad presentation. 

Jag har under projekttiden även haft andra presentationer i olika sammanhang där ÖSI-projektet har 

framförts som ett exempel på arbete för socialt hållbar stadsutveckling, bl.a. i P4 Gävleborg, 

Stadsdelnätverk Andersberg samt konferensen Regional mötesplats Gävleborg. Undertecknad har 

under projekttiden även ansvarat för två heldagsseminarier inom ramen för forskningsprogrammet 

Urban Commons, där ÖSI-projektet presenterades (av fältverksamhetens gruppledare Johan Sand) 

och diskuterades vid ett av dessa.  

 

Undertecknad har varit huvudsökande för en forskningsansökan till Forte i samverkan med FoU 

Hälsingland, där samverkansarbetet på Nya Bruket utgjorde en del. Totalt söktes 3 miljoner kronor 

för 3 år avseende fyra forskare. Trots goda omdömen blev ansökan i hård konkurrens inte beviljad. 

Undertecknad står också som huvudansvarig för en ny forskningsansökan med en kollega från 

Södertörns högskola som skickades in till Formas i april 2022, där IOGT-NTO-huset på Nya Bruket 
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ingår som en av fyra områdescenter att studera. Totalt söktes 2,8 miljoner kronor för två forskare 

under 3 år. Undertecknad har även medverkat i bedömning av arbetsprover inför anställningen av 

CTC-koordinator. 

 

Den interaktiva forskningsprocessen i Ökad social inkludering har inneburit ett samskapande 

liknande en s.k. forskningscirkel där forskaren kontinuerligt återkopplar framkomna resultat (Aagaard 

Nielsen & Svensson 2006, Bergman 2014) som har diskuterats tillsammans med aktörerna i ÖSI-

projektets arbetsgrupp. De föredrag och presentationer som undertecknad har genomfört i 

projektets arbetsgrupp och vid offentliga möten och seminarier har haft karaktären av 

dialogseminarier, där forskningsbaserad kunskap och forskningsresultat presenterats och diskuterats 

tillsammans med olika intressenter och aktörer som berörs av inkluderingsprojektet. Ett av de förslag 

för framtiden som finns i den föreslagna forskningsplanen är att dialogseminarier kan utgöra ett 

inslag i framtida medborgardialoger med de boende på Nya Bruket.  

 

 

4. Projektutvecklingen från planering till lansering 

 

4.1. Socialt hållbar stadsutveckling för att motverka social exkludering och marginalisering 

När Sandvikens kommun hösten 2020 beslöt att starta projektet Ökad social inkludering, så var det 

mot bakgrund av att den nya fältverksamheten uppmärksammat att medborgare i områden med hög 

social exkludering hade svårt att navigera i samhället och få det stöd de efterfrågade, samt att olika 

offentliga samhällsfunktioner arbetade i parallella spår med låg kännedom om varandras 

verksamheter. Samtidigt fanns en stark vilja från civilsamhällets aktörer att bidra i socialt 

utvecklingsarbete men det upplevdes svårt att samordna och rikta dessa resurser på ett 

ändamålsenligt sätt. Detta föranledde att fältverksamheten initierade dialog på kommunens 

ledningsnivå om hur olika samhällsaktörer mer effektivt kan samverka för en socialt hållbar 

stadsutveckling (Hansson m.fl. 2022).  

 

Den sociala verklighet som projektet Ökad social inkludering förhållit sig till präglas av en ökande 

social exkludering och marginalisering. I det tidiga skedet av projektutvecklingen förmedlade 

undertecknad vid möten i projektets arbetsgrupp forskningsbaserad kunskap om social exkludering 

och marginalisering. Forskningen definierar social exkludering som en multidimensionell process som 

innefattar bl.a.:  

- långtidsarbetslöshet,  
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- låg utbildningsnivå,  

- hög ohälsa,  

- passivitet och lågt deltagande i aktiviteter,  

- brist på kunskap och kontakter med organisationer och företrädare för samhället,  

- bristande tillhörighet, samt en känsla av att inte kunna påverka sin livssituation, vara utanför 

eller oönskad av det etablerade samhället  

(Petersson & Davidsson 2016, Pierson 2010, Taket m.fl. 2009).  

 

Den sociala exkluderingen i socialt utsatta områden har blivit alltmer påtaglig i Sverige (Andersson 

m.fl. 2015, Stigendal 2016).  En långtgående social exkludering kan leda till isolering från det 

omgivande samhället och resultera i vad Wacquant (2008) benämner områden med avancerad 

marginalisering. Denna marginalisering innebär att ett helt geografiskt avgränsat område är 

segregerat från det etablerade samhället, med s.k. grannskapseffekter (Pierson 2010, Taket m.fl. 

2009) där invånarna och deras hälsa och välbefinnande påverkas av den sociala miljön och negativa 

tolkningar av livsmöjligheter (Wacquant 2008). Avancerad marginalisering är en form av kollektiv 

exkludering, med negativ eller bristande gemensam identitet och handlande, där området 

stigmatiseras. Till marginaliseringsprocessen tillkommer även gängrelaterade kriminella nätverk samt 

hedersproblematik (Hansson m.fl. 2022).  

 

Ovan bild bekräftades i tidigare studier med koppling till Gävleborgsregionen av Hansson m.fl. (2018), 

Sjöberg m.fl. (2015, 2018) och Sjöberg & Kings (2021), där en vanlig upplevelse bland olika aktörer 

involverade i samhällsarbete i utsatta områden var att människor där upplever en känsla av att inte 

vara en del av det etablerade samhället. En fara med upplösningen av kollektiv identitet och känslan 

av att inte tillhöra är att människor kan tappa tron på att agera tillsammans för att påverka sina 

levnadsvillkor. En särskild utmaning för samhällsarbetet i utsatta bostadsområden är att många 

invånare saknar kunskap om hur samhället fungerar och vem de kan kontakta för hjälp och stöd, och 

vissa kan också uppleva samhällsrepresentanter som hot snarare än allierade (Hansson m.fl. 2022, 

Pettersson & Davidsson 2016).  

 

Projektet Ökad social inkludering har haft som målsättning att motverka och förebygga social 

exkludering och marginalisering, att vitalisera föreningslivet, samt att verka för ökad social 

inkludering, sammanhållning och en positiv samhällsutveckling genom ett utvecklat 

samverkansarbete mellan aktörer från olika samhällssektorer. I enlighet med projektplanen så har 

det varit viktigt att projektutvecklingen har vilat på forskningsbaserad kunskap. Vid projektgruppens 

arbetsmöten har undertecknad bl.a. relaterat till den forskning som bedrivs inom ramen för HiGs 
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forskningsprogram Urban Commons (2022) och som pekar på ett antal viktiga grunder för en socialt 

hållbar stadsutveckling:  

1) Ökad tillgänglighet så att berörda ges möjlighet att ta del av aktiviteter, service m.m., 

2) Integration och inkludering med fokus på att aktivt vända sig till exkluderade grupper,  

3) Delaktighet och demokratiskt inflytande för boende och berörda för att skapa förutsättningar 

för engagemang och reella möjligheter att påverka områdets utveckling, 

4) Jämlikhet och jämställdhet så att alla oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund m.m. 

ges likvärdiga förutsättningar och möjligheter i områdesutvecklingen, 

5) Goda levnadsförhållanden, hälsa och välbefinnande för alla som mål för stadsutvecklingen,  

6) Hälsosam livsmiljö inklusive grönområden som en grund för hälsa och välbefinnande 

 

Den forskningsbaserade kunskapen om social exkludering, marginalisering och socialt hållbar 

stadsutveckling har bidragit till att lägga en grund för utvecklingen av Ökad social 

inkluderingsprojektet. Undertecknad var med från början och deltog i arbetet med skissande av 

projektplan och sammansättning av arbetsgrupp under ledning av projektledaren Emmelie Berggren. 

I relation till de sociala förhållandena med social exkludering och marginalisering så genomfördes i 

projektets initiala skede en orsaks- och behovsanalys, varvid nästa steg blev en kartläggning av 

intressenter inkluderande de olika aktörer som bedrev verksamhet med koppling till Nya Bruket. 

Detta arbete skedde i samverkan inom arbetsgruppen med syfte att få en bild av vilka aktörer som 

kan bidra i arbetet för ökad social inkludering.  

 

Arbetet med projektplanen påbörjades redan i förprojekteringsfasen och den färdiga projektplanen 

presenterades för projektets styrgrupp, d.v.s. kommundirektörens ledningsgrupp, i november 2021. 

Att det tog så lång tid att sammanställa projektplanen kan möjligen tyckas märkligt, men 

projektledaren såg det som viktigt att planen var tydligt förankrad och framvuxen i samverkan med 

alla aktörer i projektets arbetsgrupp. Detta var något som undertecknad såg som positivt och 

instämde i. Att få till stånd en socialt hållbar stadsutveckling för ökad social inkludering är något som 

tar lång tid och aktivt deltagande och demokratiskt inflytande för de berörda är som nämnts ovan 

centralt. Projektplanen är i enlighet med det ett resultat av samskapande mellan projektledare, 

arbetsgrupp och interaktiv följeforskare. Projektplanen bör därför inte enbart ses som en plan för 

framtiden utan även som ett resultat av den process som ledde fram till att projektet formerades. 

 

4.2. Samhällsarbete för lokal områdesutveckling 

När projektets arbetsgrupp började formeras så hade undertecknad ett föredrag för arbetsgruppen 

om vad den etablerade forskningen visar är centralt för ett fungerande samhällsarbete för socialt 
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hållbar områdesutveckling. Med Rothmans (1995) idealtypiska klassificering som referens, kan man 

identifiera tre grundläggande former av samhällsarbete i Sverige idag; lokal utveckling, social 

planering samt social mobilisering (Sjöberg & Turunen 2018). Lokal utveckling handlar om att skapa 

dialog och kontakt, organisera aktiviteter, öka deltagande och inflytande, bygga gemensamma 

resurser samt skapa nätverk och samarbeten mellan lokala aktörer för socialt hållbar utveckling av 

lokalsamhällen. (Fook 2016, Popple 2015). En viktig utgångspunkt för sådant samhällsarbete är 

erfarenheter, uppfattningar och synsätt hos människorna som lever i utsatta områden. Aktörerna i 

detta samhällsarbete kan vara offentliganställda inom kommunal verksamhet såsom t.ex. skola, 

socialtjänst, allmännyttiga bostadsbolag och/eller frivilligorganisationer och sker ofta i samverkan.  

Social planering är myndighetsinitierad och expertledd och syftar till att integrera sociala aspekter i 

samhällsplaneringen. Centralt är här utveckling av offentlig och privat service i bostadsområdet. 

Social mobilisering bygger på organisering och mobilisering av exkluderade grupper, sociala rörelser, 

civilsamhälle och frivilligorganisationer själva för demokratiskt inflytande och social förändring, även 

om offentliga aktörer också kan vara delaktiga i mobiliseringsarbetet (Denvall m.fl. 2016, DuBois & 

Miley 2011, Sjöberg & Turunen 2018).  

 

Det finns i praktiken inga vattentäta skott mellan samhällsarbetets huvudformer. Det samhällsarbete 

som står i fokus i ÖSI-projektet handlar i grunden om lokalt utvecklingsarbete som bedrivs av 

kommunala och andra offentliga aktörer i samverkan med frivilligorganisationer och civilsamhälle. I 

det lokala utvecklingsarbetet kan professionella från olika sektorer bidra med rådgivning, utbildning, 

ökad medvetenhet, organisering, samordning, byggande av socialt kapital och mobilisering för social 

utveckling och inkludering (Dominelli 2012, Payne 2020, Popple 2015). Det lokala utvecklingsarbetet 

kan även innefatta inslag av myndighetsdriven social planering och civilsamhällelig social 

mobilisering.  

 

Denna forskningsbaserade kunskap bidrog undertecknad med att kontinuerligt förmedla till 

arbetsgruppen i det samskapande arbetet med projektutvecklingen. Vid ett specifikt arbetsmöte 

presenterade jag vid ett föredrag för arbetsgruppen vad vedertagen forskning på fältet identifierat 

som viktigt för att samhällsarbetet ska bli framgångsrikt. Centrala faktorer för framgångsrikt 

samhällsarbete är:  

1) att utgå från och befinna sig där de berörda människorna bor och lever;  

2) börja skapa dialog, förtroende och relationer;  

3) sprida information, kunskap och medvetenhet;   

4) identifiera gemensamma hinder och utmaningar;  

5) understödja aktivering, deltagande, engagemang och inflytande;  
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6) främja kollektiv identitet och tillhörighet;  

7) bygga samverkan och sociala nätverk;  

8) samt bidra till gemensamt kapacitetsbyggande och kollektiv empowerment för att människorna i 

området själva ska ha förmåga att bidra till en socialt hållbar områdesutveckling  

(Adams 2008, Mullaly & West 2017, Popple 2015, Sjöberg & Turunen 2018).  

 

Forskningen visar att framgångsrikt samhällsarbete kräver att man är nära lokalsamhället. Nummer 

ett är att representanter för det offentliga samhället behöver finnas på plats i områdena. Då kan man 

börja skapa dialog med människor i området, bygga förtroende, identifiera nyckelpersoner och goda 

rollförebilder som kan bidra till byggandet av konstruktiva nätverk i områdena. Då kan en socialt 

hållbar stadsutveckling komma igång, med aktiv medverkan och stöd från t.ex. föreningsliv och 

frivilligorganisationer. Det behövs mer av sådan samverkan i våra utsatta områden idag, då den 

offentliga sektorn inte har kapacitet att lösa problemen själv. Detta synsätt blev en av grunderna som 

projektet och projektplanen formerades kring.  

 

ÖSI-projektet har genomförts i form av tvärsektoriellt samarbete mellan kommunens nämnder, 

styrelser, förvaltningar och bolag, med andra myndigheter samt med föreningsliv och 

näringslivsorganisationer. Detta är ett led i Sandvikens kommuns satsning på förebyggande, 

främjande, långsiktigt strategiskt arbete där mål och resultat ska följas upp. Genom detta arbete kan 

kommunen på ett enklare sätt stödja och samordna föreningslivets positiva krafter och bidra till 

kunskap till de projekt och arbeten som bedrivs. En tanke med lokaliseringen av projektet till Nya 

Bruket var att det leder till en ökad vuxennärvaro i området och att engagemanget från olika 

föreningar kan berika området med nya förebilder. En förutsättning för alla verksamheter som ämnat 

vara delaktiga i projektet var att de ska vila på demokratisk grund. Ramarna för detta 

samverkansarbete har varit att arbeta utifrån ett gemensamt syfte samt att dela information, planera 

och genomföra i samverkan. Samverkansarbetet har eftersträvat samsyn, koordinering och synergier 

mellan olika aktörer, såsom kommunala förvaltningar, bostadsbolag, civilsamhälle och myndigheter, 

samt att utforma nya gemensamma arbetssätt som vore svårt att utveckla inom respektive 

organisation (Sandvikens kommun 2021). 

 

Under det dryga år som projektutvecklingen pågick så växte projektets arbetsgrupp kontinuerligt. Vid 

tidpunkten för projektets lansering vid den s.k. Möjlighetsmässan på IOGT-NTO-huset den 27 april 

2022, så innefattade arbetsgruppen representanter från: allmännyttiga Sandvikenhus, socialtjänstens 

fältverksamhet, arbetslivsförvaltningen, kunskapsförvaltningen (skola och förskola), individ och  
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familjeomsorgsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen (inklusive biblioteket), polisen, Rädda 

barnen, Rapatac (aktivitetscenter för barn och unga), Sandvikens AIK (bandy), Sandvikens IF (fotboll) 

samt IOGT-NTO. Stiftelsen Göranssonska fonderna (med koppling till Sandvik) och Microsoft har även 

varit representerade vid vissa av arbetsgruppens möten. Under 2022 har Rene Andersson från IOGT-

NTO ansvarat som koordinator för projektaktiviteter i IOGT-NTO-huset.  Projektledaren Emmelie 

Berggren var anställd vid kommunledningskontoret och projektets styrgrupp utgjordes av 

kommundirektörens ledningsgrupp.  

 

Enligt projektplanen är ambitionen att inom ramen för projektet skapa aktiviteter och verksamheter 

som utgår från behoven hos de som bor i Nya Bruket, vilket kräver andra arbetssätt, nya sätt att 

tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för kommuninvånare. Vidare anges att 

arbetet framgent förutsätter deltagande, engagemang och inflytande från boende för att möjliggöra 

gemensamt kapacitetsbyggande och kollektiv egenmakt för att själva bidra till konstruktiv 

områdesutveckling (Sandvikens kommun 2021). Detta understryks av den vedertagna forskningen 

inom samhällsarbetets fält, där en viktig utgångspunkt är att de boende själva ges möjlighet att 

identifiera sin situation och de problem de upplever, att utveckla medvetenhet och färdigheter och 

agera gemensamt för socialt hållbar utveckling samt ökat deltagande, inkludering och inflytande över 

sin egen och områdets utveckling (Hur 2006, Tan 2009, Sjöberg & Turunen 2018). Det är först när 

människor ges delaktighet och har verkligt inflytande som de kan uppleva att de är kompetenta och 

har reella möjligheter att påverka sin livssituation (Dubois & Miley 2011).  

 

Under projektets planering och uppbyggnadsfas så bestod arbetsgruppen som framgår ovan av 

representanter från etablerade aktörer inom offentlig (främst den kommunala) och civilsamhällelig 

sektor. Arbetsgruppen saknade således under denna fas lokalt förankrad representation från de 

boende i området. Hur detta skulle åstadkommas när projektet började implementeras i praktiken är 

något som har diskuterats vid flera tillfällen i arbetsgruppen. När Ökad social inkludering på Nya 

bruket nu ska länkas in i Communities that care (CTC) så är detta, med beaktande av vad befintlig 

forskning visar, en mycket viktig fråga för framtiden.    

 

4.3. Områdescenter som nav för lokal utveckling och inkludering 

I det samverkande och samskapande samhällsarbetet är det viktigt med gemensamma platser där 

olika aktörer som bedriver samhällsarbete och de berörda i lokalsamhället kan mötas och interagera 

och där olika aktiviteter kan organiseras. Så kallade områdescenter (community centers) är 

gemensamma platser där människor kan samlas för att genomföra aktiviteter, få tillgång till social 

service, samhällsinformation, utbildning och social mobilisering för att kunna stärkas och själva 
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påverka och förändra sin livssituation (Estes 1997, Sjöberg & Kings 2022). Områdescenter är i 

allmänhet lokalt områdesbaserade mötesplatser som vänder sig till boende i ett visst område.  

Områdescenter kan fungera som mötesplatser och nav för samverkande samhällsarbete för ökad 

social inkludering och socialt hållbar stadsutveckling. Det finns olika former av områdescenter med 

skillnader i inriktning och ambition (Yan 2004). Men gemensamt är att inkludering, lokalt deltagande, 

flexibla arbetssätt och samverkande kring resurser är väsentliga inslag i arbetet. När traditionella 

offentliga verksamheter har omstrukturerats eller inte själva förmår att hantera växande sociala 

problem så kan områdescenter, oavsett om deras verksamhet är reaktiv eller proaktiv, fylla en viktig 

kompletterande funktion i arbetet för social inkludering. Olika former av områdescenter kan sägas ha 

följande gemensamma kännetecken: 

1) Lokalt grannskapscenter med möteslokaler 

2) Plats för möten, aktiviteter, kurser, folkbildning 

3) Grund för samverkan och nätverksbyggande 

4) Stimulera till engagemang och aktivering 

5) Bidra till boendes demokratiska inflytande 

6) Nav för gemensamt resursbyggande och kollektiv empowerment 

 

I centrum av Nya Bruket finns IOGT-NTO huset som ägs och förvaltas av nykterhetsrörelsen IOGT-

NTO, som historiskt varit en viktig del av den svenska folkrörelsen. I lokalerna finns ett café, 

squashbanor, möteslokaler och andra aktivitetsytor.  IOGT-NTO huset har infrastruktur och potential 

att fungera som ett områdescenter enligt ovan. Som tidigare nämnts arrangerade undertecknad med 

kollega våren 2020 en handledningssession i IOGT-NTO-huset med den nystartade fältgruppen på 

temat Området. En viktig aspekt som behandlades var betydelsen av områdescenter för ett lokalt 

baserat samhällsarbete. IOGT-NTO huset har kommit att bli en alltmer framträdande plats i 

fältverksamhetens arbete på Nya Bruket. Detta var en viktig anledning till att IOGT-NTO-huset tidigt 

fanns med i tankarna i ÖSI-projektet. 

 

Under hösten 2021 upprättade Sandvikens kommun sedan ett hyresavtal med IOGT-NTO. Därigenom 

fick i projektet ingående samverkansaktörer i samråd med IOGT-NTO möjlighet att disponera delar av 

IOGT-NTO huset med syfte att finnas där människorna lever, skapa kontakt och dialog, bygga 

förtroende, organisera aktiviteter, samla resurser, samt skapa nätverk och samverkan mellan 

föreningar, organisationer och myndigheter (Sandvikens kommun 2021). Därefter genomfördes 

renoveringar och anpassningar av lokalerna så att de blev ändamålsenliga för projektaktörernas 

aktiviteter. I en av husets lokaler iordningställdes ett rum med fyra kontorsplatser samt utrymme för 
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besökare, som projektets samverkansaktörer gavs möjlighet att disponera. ÖSI-projektets 

arbetsgrupp började under våren 2022 genomföra kontinuerliga arbetsmöten i denna lokal. 

 

Därmed hade grunden lagts för ett områdescenter på Nya Bruket, med goda förutsättningar att 

fungera som nav för projektet och bostadsområdet, där det områdesbaserade samhällsarbetet kan ta 

sin utgångspunkt. Där kan såväl offentliga som civilsamhälleliga aktörer och organisationer samlas 

och i samverkan planera och arrangera aktiviteter. Ambitionen har varit att utifrån denna lokala bas 

fånga områdets olika behov och utforma de aktiviteter och stöd som behövs och efterfrågas i nära 

samverkan med invånarna. Genom samverkan mellan olika aktörer och boende ska lokalt 

utvecklingsarbete bedrivas för att öka den sociala inkluderingen. 

 

Möjlighetsmässan på IOGT-NTO huset den 27 april 2022 kan ses som projektets lansering och 

offentliggörande då huset öppnade upp för områdets boende att ta del av aktiviteter arrangerade av 

olika aktörer. Information hade spridits via affischer och sociala media och pressmeddelande hade 

skrivits till lokalpressen. Aktiviteter som erbjöds var bl.a.: IOGT-NTO bjöd på fikabuffé i caféet och 

grillad korv utanför entrén, den nystartade öppna förskolan öppnade för barn och föräldrar, 

integrationsenheten med stöd och matchning av praktikplatser och jobb, socialtjänstens 

fältverksamhet som bl.a. delade ut barnkläder och leksaker, Sandvikenhus med information om 

möjligheter för boende på bruket, gratis prova på squash, Murgårdsskolans integrationspedagog 

med information om skolan, Lyktan tjejer med verksamhet för och av flickor från årskurs 4 och uppåt, 

Naturhjältarnas 4H klubb hade matlagningskurs för barn 9-13 år, ABF informerade om sin 

verksamhet, polis och räddningstjänst fanns på plats i relationsfrämjande syfte, Sandvikens IF 

informerade om sin verksamhet Framsteget riktad till tjejer, Schackklubben informerade och det 

spelades schack i caféet, Thomas stoll från FN organet UN habitat (kopplat till Microsoft i Sandviken) 

höll föredrag om vikten av ett samhälle som håller ihop, Sandvikenhus VD Stefan Lundqvist om vikten 

av att arbeta tillsammans i våra bostadsområden och undertecknad om hur Ökad social inkludering 

projektet hade utvecklats under tiden från idéstadiet fram till Möjlighetsmässan i relation till vad 

forskningen säger om samhällsarbete och socialt hållbar stadsutveckling. 

 

Även om Möjlighetsmässan var tillfället då en palett av projektets aktörer och aktiviteter visades 

fram, så hade olika aktiviteter under en längre tid vuxit fram med bas i IOGT-NTO huset. I slutet av 

2021 fanns ett inslag om ÖSI-projektet i Sandvikenhus tidning (Trygga hem 2021) där representanter 

från arbetsgruppen berättade om projektet. Fältverksamheten hade tidigare genomfört olika möten i 

huset och nyttjat kontorsplatsen som bas för arbetet i området; Integrationsenheten var tidigt ute 

med att under hösten 2021 i huset börja bedriva sin verksamhet med stöd och matchning för 
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arbetssökande utrikesfödda; vaccination mot Covid 19 genomfördes med början hösten 2021 och 

lyckades nå målgrupper som i andra kommuner varit svåra att nå; ABF har i samverkan med 

Sandvikenhus, Hyresgästföreningen och Rapatac bedrivit inkluderingsprojektet Växa; Rädda barnen 

har anordnat stöd med läxläsning; Lyktan tjejer och Sandvikens IF har genomfört aktiviteter på Nya 

Bruket; IOGT-NTO och UNF har bedrivit sin verksamhet, för att nämna några exempel. Men 

Möjlighetsmässan var likväl ett viktigt avstamp som visade den stabila grund som lagts för fortsatt 

arbete på Nya Bruket med IOGT-NTO huset som ett drivande områdescenter.  

 

Konkreta aktiviteter som utifrån denna grund nu kan fortsätta utvecklas, samskapas och drivas i 

samverkan mellan olika aktörer är t.ex. föräldrastödsutbildningar, integrationsaktiviteter inklusive 

arbetssökande och -matchning, stöd för vuxna att förstå och tyda myndighetsbeslut samt stöd till 

föreningar att rikta sin verksamhet där den behövs och efterfrågas (Sandvikens kommun 2021). Det 

är viktigt att genomförda aktiviteter dokumenteras för att kontinuerligt kunna följas upp, utvärderas, 

justeras och utvecklas. En aktivitetsmall har utformats inom ramen för projektet med syfte att alla 

aktiviteter som planeras, skapas och genomförs ska dokumenteras. Där ska aktivitetens syfte 

beskrivas samt hur den kan kopplas till att höja skolresultat, bidra till att få fler i sysselsättning och 

bidra till ökad inkludering och samanhållning. Tillvägagångssätt ska beskrivas och förväntat resultat 

tydliggöras i mallen. I aktivitetsmallen ska också andra samverkansparter dokumenteras. Denna 

aktivitetsmall arbetades fram för att kunna utgöra ett underlag för kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering av genomförda aktiviteter framledes. 

 

4.4. Urban gemensamhet för ökad inkludering och socialt hållbar stadsutveckling 

Projektets utgångspunkt kan kortfattat beskrivas som att bryta den sociala exkluderingen och att öka 

den sociala inkluderingen. Redan i ett tidigt skede blev den forskningsbaserade kunskapen om social 

exkludering, socialt hållbar stadsutveckling och samhällsarbete en grund i projektutvecklingen. Efter 

en tid identifierades betydelsen av ett lokalt områdescenter som nav för projektets samhällsarbete, 

varvid IOGT-NTO huset på Nya Bruket utvecklades till ett sådant nav i projektet. Baserat på tidigare 

forskning var denna potential något som undertecknad såg som betydande redan när projektet 

började initieras. Något som däremot inte fanns med i tankarna från början, utan som har vuxit fram 

ju mer projektet har formerats, är att projektet med dess områdescenter IOGT-NTO huset och 

bostadsområdet Nya Bruket kan konceptualiseras som en urban gemensamhet (urban common). 

  

Urban commons/urbana gemensamheter är ett begrepp som fokuserar på relationen mellan byggd 

fysisk miljö och sociala förhållanden, aktörer, aktiviteter och processer. Detta omfattar såväl rumsliga 

(den urbana platsen), fysiska (tex byggnader, lokaler) samt sociala aspekter. Urbana gemensamheter 
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är urbana gemensamma platser och utrymmen där människor möts och agerar tillsammans (Colding 

& Barthel 2013). Begreppet inrymmer alltså både t.ex. en byggnad i ett bostadsområde samt det som 

pågår där och vilka som deltar i verksamhet och aktiviteter. Begrepp, forskning och teoribildning om 

urbana gemensamheter fokuserar den ömsesidiga samverkan mellan hur stadsmiljön kan utformas 

för att skapa gemensamt deltagande, inflytande och aktivitet - och hur sociala aktörer gemensamt 

kan bidra till skapandet av platser för möten och aktiviteter (Sjöberg & Kings 2022).  

 

Begreppet commons kan definieras som natur- och samhälleliga resurser tillgängliga för alla 

medlemmar i en gemenskap eller ett samhälle som kollektiv av människor delar och/eller förvaltar 

tillsammans (Ostrom 1990). Aktivt gemensamt deltagande och demokratiskt inflytande är 

nyckelkomponenter för urbana gemensamheter (Stavrides 2016). Gemensamheten bygger på 

gemensamt inflytande i och utanför stat/offentligt och marknad och tanken att alla människor som 

berörs ska ha likvärdig tillgång till, rätt att delta i samt inflytande över beslutsprocesser som påverkar 

deras liv (Colding m.fl. 2022). Det centrala är själva gemensamheten, inte huruvida den existerar 

inom privat, civilsamhällelig eller offentlig sektor och ägandeform (Ostrom 1990). Gemensamheten 

kan vara synonymt med det offentliga, men det offentliga kan bli gemensamhet först när de berörda 

har verkligt inflytande.  

 

Urban gemensamhet fokuserar på förutsättningarna för en socialt hållbar stadsutveckling, som syftar 

till ökad tillgänglighet, inkludering och jämlikhet för att främja invånarnas rätt till likvärdig god hälsa 

och välbefinnande. Urbana gemensamheter är relaterade till gemensamma strategier för att 

säkerställa att stadens invånare har lika tillgång till t.ex. ren luft, vatten, naturområden, parker, gator 

och torg, gallerior, infrastruktur, kunskap, service, vård och omsorg. Detta förutsätter hänsyn till 

ägandeformer, administration och distribution (Colding & Barthel 2013). Byggandet av sociala 

relationer och gemensamma resurser skapar förutsättningar för gemensam makt och inflytande. 

Nätverk och självorganisering är viktiga grundvalar för urbana gemensamheter genom gemensamma 

initiativ och aktiviteter, deltagande demokrati och kollektiv empowerment (Harvey 2012). 

 

Mot bakgrund av ovan är det relevant att konceptualisera IOGT-huset som ett områdescenter på Nya 

Bruket som utgör ett nav för samhällsarbete och lokalt utvecklingsarbete, vilket kan leda fram till 

utvecklingen av en fungerande lokal urban gemensamhet. Detta förutsätter att aktörer från olika 

sektorer bedriver samhällsarbete i samverkan med civilsamhälle och boende, där IOGT-NTO huset 

kan fungera som bas och generator i arbetet. Framväxten av en sådan urban gemensamhet har goda 

förutsättningar att katalysera en långsiktig socialt hållbar stadsutveckling med ökande social 

inkludering på Nya bruket och i Sandviken.  
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I projektplanen identifieras ett antal projektmål och förväntade långsiktiga effekter (Sandvikens 

kommun 2021). Det anges att projektets samverkansarbete ska resultera i synergier och en generell 

kunskapshöjning. Det ska långsiktigt leda fram till utvecklingen av nya metoder och arbetssätt. En 

förväntad långsiktig effekt är samordning av olika insatser, projekt och aktiviteter som görs i 

kommunen med fokus på inkludering, motverkande av segregation och främjande av social 

hållbarhet. En del i detta är att knyta samman och förstärka pågående projekt inom ramen för social 

hållbarhet. Mot bakgrund av vad undertecknad redogjort för i denna rapport så är min bedömning 

att projektet Ökad social inkludering under detta dryga år av utveckling från planering till lansering 

väl har motsvarat dessa projektmål och förväntningar. Det är egentligen först nu som projektet kan 

anses ha utvecklat kapacitet för full implementering, med beredskap från alla involverade aktörer 

och med IOGT-NTO huset som bas för arbetet. Likväl är det rimligt att hävda att projektets 

utvecklingsprocess i sig redan har bidragit till att förväntade långsiktiga effekter kan skönjas. Det är 

nu angeläget att projektets viktiga arbete och den lokalt baserade struktur som har byggts upp på 

bästa sätt tas till vara framledes.  

 

4.5. Communities that care och framtiden 

När det handlar om socialt hållbar stadsutveckling så behövs ett långsiktigt perspektiv. Undertecknad 

har i olika sammanhang bl.a. refererat till ett citat från en intervju med en koordinator av 

framgångsrikt samhällsarbete vid ett områdescenter i Mumbai: ”Det krävdes konstant arbete under 

tolv år för att se resultat”. Dagens situation i utsatta områden i Sverige är resultat av en 

samhällsutveckling som pågått i decennier. Det kommer ta många år att vända utvecklingen så att 

den blir socialt hållbar. Ökad social inkludering har fram till nu varit ett mycket positivt initiativ. Det 

har endast pågått i drygt ett år och det har varit en mödosam process att genom projektledare och 

arbetsgrupp bygga upp strukturen för ett fortsatt arbete på Nya Bruket. Nu finns strukturen för att 

bedriva ett framgångsrikt samhällsarbete på Nya Bruket med IOGT-NTO huset som nav. Projekttiden 

är dock slut och det är i nuläget något oklart hur arbetet ska fortgå. 

 

Det som upparbetats under detta år ska nu enligt plan länkas in i Sandvikens kommuns nya satsning 

Communities that care (CTC, lokalsamhälllen som bryr sig), som i Sandviken fått projektnamnet 

SPIRA. I juni 2021 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag av kommunfullmäktige att samordna 

införandet av CTC. En utvecklingsledare för CTC anställdes under hösten 2021 och tre lokala 

utvecklingsledare under våren 2022. Uppstart är inplanerad hösten 2022. Metoden CTC är utvecklad 

av Hawkins & Catalano (2002) baserade vid University of Washington i Seattle och har bl.a. 

implementerats av Malmö stad (2018). CTC är en forskningsbaserad preventionsmodell som syftar till 
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att ge lokalsamhället verktyg att arbeta med barn och ungdomars ohälsa och beteendeproblem 

genom att fokusera på empiriskt identifierade risk- och skyddsfaktorer. CTC tillhandahåller en 

struktur för att engagera samhällsaktörer, en process för att ta fram en gemensam vision i 

lokalsamhället, verktyg för att bedöma förekomst av risk- och skyddsfaktorer lokalt samt processer 

för att prioritera dessa faktorer och formulera specifika mätbara mål för lokalsamhällets 

förebyggande insatser. Inom ramen för CTC bildas så kallade områdesteam med lokala 

utvecklingsledare, som är de arbetsgrupper som leder det operativa CTC-arbetet. I projektplanen för 

Ökad social inkludering anges att den kompetens och de nätverk som finns upparbetade i Nya 

Bruket-projektet kommer bli viktiga resurser i bildandet av områdesteam inom ramen för CTC 

(Sandvikens kommun 2021). 

 

Undertecknad bedömer att det bör kunna fungera väl att kombinera CTC-metoden med ett 

samhällsarbete där områdescenter fungerar som samverkansnav för social inkludering och hållbar 

områdesutveckling. Även inom CTC understryks betydelsen av att i både planeringsfas och 

genomförandeprocess beakta en kontinuerligt pågående medborgardialog. Insatser och aktiviteter 

behöver utgå från de boende och syfta till att stärka de skyddsfaktorer som finns. Samverkansaktörer 

behöver vara närvarande i området och genomföra aktiviteter på plats. Samverkan behöver utgå från 

interaktionen mellan boende, föreningsliv och myndigheter som därigenom kan nå ut till en 

målgrupp som idag är svår att nå. IOGT-NTO huset kan här fungera som ett områdescenter som utgör 

en mötesplats för och en väg in i föreningslivet och kan bidra till ökad delaktighet i samhället. Detta 

är centrala aspekter står i överensstämmelse med grundperspektivet i CTC-metoden. 

 

CTC är en modell som utvecklats utifrån forskningsbaserad kunskap. När modellen sedan 

implementeras i olika lokala kontexter är det angeläget att den beforskas och att dess resultat 

studeras och utvärderas. En praktiknära följeforskning framstår här som en passande 

forskningsmetod. Enligt den föreslagna forskningsplanen (Bilaga X) för Ökad social inkludering så 

föreslås mätningar av resultat och effekter under år 2 och 3, efter att ÖSI-projektet implementerats 

och varit i drift. En svårighet ligger i att det är svårt att kontrollera alla kausala faktorer som påverkar 

förhållandena i ett lokalsamhälle. Om t.ex. skadegörelse ökar eller minskar, hur mycket av det kan 

bero på samhällsarbetet respektive på andra orsaker? Om arbetslösheten eller hemlösheten ökar 

eller minskar hur mycket har samhällsarbetet spelat in i förhållande till andra faktorer och åtgärder? 

Om kostnaderna för försörjningsstöd ökar/minskar hur ska man kunna mäta hur samhällsarbetet har 

inverkat där? Även om det således kan vara svårt att kvantitativt mäta de specifika effekterna av 

samhällsarbete, då det är svårt att kontrollera alla inverkande kausala faktorer i ett lokalsamhälle, så 

är det viktigt att mäta det som går att mäta.  
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I den föreslagna forskningsplanen finns ett förslag till fortsatt forskning, som kan utgöra underlag för 

vidare diskussion om utformning och upplägg. I den föreslås i nästa fas bl.a. utarbetande av 

informationsblad och samtyckesformulär inför intervjuer och enkät, utarbetande av intervjuguide för 

fokusgruppintervjuer (nyckelaktörer på Nya Bruket) samt semi-strukturerade intervjuer (aktörer 

respektive boende på Nya Bruket), utarbetande av enkät till boende på Nya Bruket, samt etikansökan 

till Etikprövningsmyndigheten.  

 

 

5. Sammanfattande slutsatser och rekommendationer 

Under det år som gått har inom ramen för projektet Ökad social inkludering en viktig struktur byggts 

upp och utvecklats för ett långsiktigt samhällsarbete för socialt hållbar områdes- och stadsutveckling. 

Ett omfattande samskapande arbete har genomförts i samverkan inom projektets arbetsgrupp under 

ledning av projektledaren Emmelie Berggren och i samverkan med undertecknad. Pilotprojektet på 

Nya Bruket har utvecklats under drygt ett års tid och allt fler aktiviteter har dragit igång med IOGT-

NTO huset som bas under de senaste månaderna. Möjlighetsmässan 27 april 2022 kan betraktas som 

ett offentliggörande av projektet då dörrarna öppnades upp för allmänheten och där en mångfald av 

aktörer erbjöd aktiviteter under hela dagen. Under detta år har ÖSI-projektet därmed utvecklats från 

projektbeställning och planering till lansering och kapacitet för full implementering. 

 

Projektet Ökad social inkludering framstår i relation till vedertagen forskning som ett mycket viktigt 

initiativ, med en utvecklingsprocess baserad på forskningsbaserad kunskap om samhällsarbete för 

socialt hållbar stadsutveckling, där IOGT-NTO huset vuxit fram som ett områdescenter som kan 

fungera som ett drivande nav för byggandet av urban gemensamhet på Nya Bruket i Sandviken. 

Genom samverkan och samskapande har en grund lagts för fortsatt samhällsarbete i samverkan 

mellan kommunala och andra offentliga verksamheter, föreningsliv och civilsamhälle med 

möjligheter för näringsliv och privat sektor att vara delaktiga. ÖSI-projektet och den interaktiva 

forskningen har därmed genererat ett viktigt kunskapsunderlag för strategi- och metodutveckling 

avseende socialt hållbar stadsutveckling, vilket åskådliggörs i en figur i Bilaga 2.  

 

Det är nu angeläget att detta mödosamma arbete på bästa sätt tas till vara när Ökad social 

inkludering ska länkas in i Sandvikens nya satsning Communities that care. När projektet Ökad social 

inkludering initierades så var tanken att detta inte skulle bli ytterligare ett projekt som varade i ett 
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par år för att sedan upphöra. Långsiktighet var en bärande beståndsdel från början i detta arbete och 

tanken var att ett dylikt projekt behöver bedrivas i många år för att kunna ge önskvärda resultat.  

CTC framstår som en positiv satsning som bör ha goda möjligheter att bidra till socialt hållbar 

stadsutveckling. Det är emellertid viktigt att i den stora strukturen inte tappa bort det betydelsefulla 

arbete som byggts upp inom ramen för ÖSI-projektet. I CTC finns en områdesnivå, men den är 

tämligen omfattande och täcker in flera bostadsområden och stadsdelar. Forskningsfältet visar att 

ett framgångsrikt samhällsarbete förutsätter att arbetet utgår från där människorna lever sina liv på 

en mera lokalt baserad områdesnivå, alltså precis den grund som har byggts upp på Nya Bruket 

genom ÖSI-projektet. En rekommendation från undertecknad är därför att man till CTCs 

övergripande områdesnivå länkar mera lokala områdesstrukturer, samt att Nya Bruket då fortsätter 

att drivas som lokalt pilotfall i utvecklingen av CTC.  

 

I enlighet med föreslagen forskningsplan (Bilaga X) är det viktigt att de boendes perspektiv inhämtas. 

I projektplanen anges att insatser och aktiviteter måste utgå från de boende på Nya Bruket och bygga 

på att stärka de skyddsfaktorer som finns (Sandvikens kommun 2021). Även om grunden för en lokal 

områdesstruktur nu har byggts upp på Nya Bruket så finns utmaningar att nå ut till de boende i 

lokalsamhället. Detta framskymtade även vid Möjlighetsmässan, som var ett välplanerat och väl 

adresserat arrangemang som också lockade många besökare från Nya Bruket. Likväl var intrycket att 

många boende i området gick förbi i stället för in i IOGT-NTO huset. Detta föranledde att 

gruppledaren för fältverksamheten lämnade huset och gick ut i området för att prata med och 

välkomna boende att komma in och ta del av husets aktiviteter.  

 

I ÖSIs arbetsgrupp har det vid ett flertal tillfällen diskuterats hur boende kan nås och involveras i 

områdesutvecklingen, bl.a. har medborgardialoger föreslagits. Ett fungerande samhällsarbete som 

kan bidra till socialt hållbar områdesutveckling bygger som ovan berörts på att boende i området är 

aktivt delaktiga i identifiering, planering och genomförande av verksamhet och aktiviteter, så att det 

inte blir så att olika experter planerar och genomför aktiviteter för de berörda istället för i samverkan 

och samkapande med de berörda.  En rekommendation från undertecknad är att detta ges hög 

prioritet i nästa fas av Nya Brukets utveckling. En god inspiration finns här i de s.k. stadsdelsnätverk 

(tidigare benämnda områdesgrupper) som finns i grannstaden Gävle (Hansson m.fl. 2018). På initiativ 

från undertecknad höll Jeanette Jansson från Gavlegårdarnas bosociala enhet under våren 2022 ett 

föredrag för ÖSIs arbetsgrupp om deras arbete kopplat till stadsdelsnätverken. Dessa nätverk består 

av representanter för såväl offentliga aktörer såsom allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna, 

socialtjänstens fältgrupp, fritidsgårdar och skolor, samt civilsamhället i form av Hyresgästföreningen, 

ideella föreningar och boende som vill bidra till områdets utveckling. En central aktör i dessa nätverk 
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är Gavlegårdarnas bosociala enhet, som även ingår i Samverkansgruppen Samhällsarbete för socialt 

hållbar stadsutveckling (Bilaga 1). Nätverken fungerar som samverkansforum där man identifierar 

gemensamma områdesutmaningar och frågor, samt hur man genom olika aktiviteter och 

arrangemang kan arbeta tillsammans med områdets invånare för områdets utveckling. 

 

I Gävle kommer under hösten 2022 projektet Stadsdelslyftet att påbörjas. Detta har stora likheter 

med ÖSI-projektet och undertecknad har anlitats av Gävle kommun för att tillsammans med kolleger 

involveras i projektet. I Gävle kommer bostadsområdet Andersberg bli pilotområde på liknande sätt 

som Nya Bruket i Sandviken. En rekommendation från undertecknad är att Sandviken och Gävle 

skapar strukturer för utbyte och samverkan då det finns stora likheter i ambitionerna att skapa 

socialt hållbar stadsutveckling. Här finns mycket att inspireras och lära av varandra. Till 

rekommendationen hör att en del av denna samverkan bör vara fortsatt interaktiv följeforskning 

med fokus på Nya Bruket i Sandviken och Andersberg i Gävle, som i enlighet med föreslagen 

forskningsplan bör innefatta uppföljningar och utvärderingar av resultat och effekter efter att 

projekten har implementerats och varit i drift. 
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Samverkansgrupp Samhällsarbete för socialt hållbar stadsutveckling 

 

En socialt hållbar stadsutveckling syftar till ökad tillgänglighet, integration, jämställdhet och 

jämlikhet för att främja invånarnas rättighet till likvärdig god hälsa och välbefinnande i en 

hälsosam livsmiljö. Den sociala exkluderingen och marginaliseringen är idag av sådan 

omfattning att det finns stora behov av att utveckla uppsökande och förebyggande 

samhällsarbete. Samhällsarbete innefattar olika former av socialt arbete med exkluderade 

grupper i marginaliserade bostadsområden. Samhällsarbete syftar till att möta människor och 

deras behov där de bor, samt förebygga och motverka samhällsproblem som fattigdom, 

maktlöshet, social exkludering, segregation, marginalisering och ojämlikhet. En socialt 

hållbar stadsutveckling förutsätter ett långsiktigt samhällsarbete som innefattar olika former 

av social planering, lokal utveckling och social mobilisering. 

 

Samverkansgruppen Samhällsarbete för socialt hållbar stadsutveckling har funnits sedan 

2012, då en kontinuerlig samverkan mellan forskare i sociologi/socialt arbete vid Högskolan i 

Gävle och Socialtjänst Gävles nystartade fältgrupp initierades. Samverkansgruppens syfte är 

att genom samverkan mellan forskning och praktik bidra till kunskaps- och metodutveckling 

av samhällsarbete för socialt hållbar stadsutveckling. Denna sedan 2012 pågående samverkan 

mellan forskning och praktik har varit ömsesidigt gynnsam genom empiribaserad forskning 

och forskningsbaserad metodutveckling. Samverkansgruppen omfattar numera uppsökande 

och förebyggande enheter inom socialtjänsten i Gävle och Sandviken samt bosociala enheter 

inom de allmännyttiga bostadsbolagen Gavlegårdarna och Sandvikenhus. 

 

 

Stefan Sjöberg, sammankallande 

 

Docent i socialt arbete och lektor (PhD) i sociologi, Högskolan i Gävle: 

https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Forskning-vid-

akademin/Forskarpresentationer/Socialt-arbete/Stefan-Sjoberg/Publikationer.html#researcher-menu 

 

Forskningsledare för forskningsprogrammet Urban Commons för socialt hållbar stadsutveckling: 

https://www.hig.se/Ext/Sv/Forskning/Forskningsomraden/Hallbar-stadsutveckling/Urban-Commons.html 
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Bilaga 2 
 
 

 
 
 
 
Figur. Process för socialt hållbar stadsutveckling baserad på interaktiv följeforskning av projektet Ökad social inkludering i 
Sandviken. Stefan Sjöberg, 2022. 


