
Idésluss för 

social hållbarhet 



Idésluss för social hållbarhet 

SDF Lundby tog då 

initiativet till en 

Idésluss för social 

hållbarhet 

 

Flyktingsituationen 

som präglade 

Sverige 2015 

engagerade stora 

delar av samhället 

 

Idéslussen har 

under 2016 varit ett 

projekt under 

Jämlikt Göteborg 

 

Företag hörde av 

sig till SDF Lundby 

och ville göra något 

mer långsiktigt med 

sitt engagemang 

 



1 2 
Inventering av idéer, 

behov och resurser 
Matchning av idéer, 

behov och resurser 
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Idéslussen är en samverkansmodell som består av två träffar. På den första träffen görs en 

inventering av deltagarnas idéer, behov och resurser. På den andra träffen görs en matchning 

av dessa och aktiviteter tas fram. Tillsammans bildar de två träffarna en idésluss.  
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Tänkbara deltagare Syftet med idéslussen är att: 

- koppla ihop deltagarnas idéer, behov och 

resurser… 

 

-  …genom att erbjuda en neutral mötesplats 

där olika aktörer kan mötas på jämlika villkor. 

 

- kanalisera det engagemang som finns för den 

aktuella utmaningen och få engagemanget att 

leda till handling. 

 

Idéslussen eftersträvar att skapa en bred, 

tvärsektoriell samverkan och bygger på 

insikten att ingen själv kan lösa dagens eller 

framtidens samhällsutmaningar.  
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NGO 

Forskning 

Näringsliv 
Offentlig 

sektor 

Medborgare 



 

Exempel på aktiviteter som har tagits fram genom idéslussen: CV-workshop, fritidsaktiviteter för 

nyanlända, läxhjälp, ”slussar” där deltagarna matchar behov och resurser gällande t.ex. 

praktikplatser/praktikanter, volontärer, osv. sinsemellan. 

Utöver de framtagna aktiviteterna har idéslussen också lett till ytterligare samverkan mellan deltagarna utanför idéslussen. 

Lundby har genomfört 

tre idéslussar. 

 
Temat på samtliga har varit 

förbättrad integration av 

nyanlända. 
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Några deltagare: 
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Erfarenheter 

Utvärdering 

Framtiden 

Klar i 

december 

Testa 

idéslussen på 

nya områden 

Ska ligga som 

grund för 

fortsatt arbete 

Utveckla och 

sprida 

konceptet 

Behov av 

förarbete 

Hur följer vi 

upp & stöttar  

aktiviteterna? 



Emma Edvardsson 

emma.edvardsson@lundby.goteborg.se 

SDF Lundby 

Utvecklingsavdelningen 
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