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Processägare för målet 

”Göteborg ska vara en jämlik stad”



Varför ska Göteborg 

bli mer jämlikt?
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• Klyftorna har ökat sedan 90-talet

• Forskning visar att minskade skillnader i livsvillkor leder till ökad 

hälsa, sammanhållning, tillit och delaktighet

• Ökade skillnader leder till ohälsa, sociala problem och 

samhällelig oro

• När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle. 

Det betyder att alla vinner på en mer jämlik stad, inte bara 

enskilda områden eller grupper
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• 2013 låg Göteborg på plats 35 av 546 i en jämförelse av 

konkurrenskraft  mellan 546 regioner i världen 

(Studie Cardiff universitet)

• En slutsats var dock att om Göteborg ska upprätthålla denna 

position behöver vi ta itu med ökande inkomstklyftor och 

hälsoklyftor

• Varning för ojämlikhet! Ni tappar i konkurrenskraft!
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Regeringsformen 1 kap 2 §:

"Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 

delaktighet och jämlikhet i samhället..."
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• En jämlik stad innebär lika förutsättningar till god hälsa och ett 

bra liv oavsett exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst 

eller var i staden man bor. Det innebär inte att alla är lika

• Att arbeta för jämlikhet är en investering och ett sätt att hushålla 

med våra resurser
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För de flesta är Göteborg en bra 

stad att leva i men…

• I delar av staden lever 60 procent i 

ekonomiskt utsatta hushåll. I andra 

delar är siffran två procent

• 19 procent av alla barnhushåll lever 

med risk för fattigdom

• 18 procent av vuxna med kort 

utbildning upplever sig socialt 

isolerade medan endast två procent 

av dem med lång utbildning gör det

• 93 procent av barn till föräldrar med 

lång utbildning är behöriga till 

yrkesförberedande gymnasieprogram. 

Av barn till föräldrar med kort 

utbildning är 49 procent behöriga



Hur gör vi staden 

mer jämlik?
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Målet är social hållbarhet, inom de gränser som naturen sätter, och 

där ekonomin är ett verktyg
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Ekonomiska 
dimensionen

Sociala 
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Ekologiska 
dimensionen

Sociala 
dimensionen

Ekonomiska 
dimensionen

Ekologiska 
dimensionenEkonomiska 

dimensionen
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Det kommer ta flera år innan vi ser resultat. Målet kräver att vi 

håller i och håller ut

Långsiktig satsning - inget projekt
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• Forskning och fakta

• Breda och starka allianser 

• En samordningsgrupp på strategisk nivå hanterar målkonflikter 

och hinder 

• Fokusområden 

Vi bygger på 
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1. Ge varje barn en god start i livet (0-6 år)

2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren (6-18 år)

3. Skapa förutsättningar för arbete

4. Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer

5. Skapa strukturella och övergripande förutsättningar

• För vart och ett av fokusområdena finns en fokusledare. 

Fokusledaren har ett övergripande ansvar att driva på arbetet i 

hela staden inom sitt fokusområde

• Beredningsgrupper, styrgrupper och processledare finns 

kopplade till varje område

Fokusområden
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Du är avgörande i 

arbetet för ett mer 

jämlikt Göteborg!


