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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Göteborgsregionen 2022
Box 5073, 402 22 Göteborg
gr@goteborgsregionen.se
Text: Märit Malmberg Nord, GR
Foto och layout: Tony Dahl, GR
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Mötesplats IFO – seminarier och 
workshoppar för dig som jobbar inom 
 individ- och familjeomsorgen
Mötesplats IFO är en arena för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorgen 
i de 13 kommunerna i Göteborgsregionen. Dagen syftar till kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka 
yrkesrollen.

Moderatorer under dagen var 
två representanter från Göte-
borgsregionens IFO-chefsnät-
verk: Jörgen Larzon, avdel-
ningschef på Socialförvaltning 
Sydväst Göteborgs stad och 
Iréne Jansson, verksamhetschef 
Socialtjänsten Mölndals stad.

Cirka 300 personer deltog på Mötesplats IFO 2022.
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Emma Frans, författare, vetenskapsskribent och doktor 
i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet

Sant, falskt eller mittemellan

Emma inledde sin föreläsning med att 
prata om den påstådda kopplingen mellan 
vaccin och autism. 

I slutet av 90-talet publicerade Andrew Wake-
field en studie på 12 barn där han fann en kopp-
ling mellan MPR-vaccin och autismliknande 
symptom. Men det visade sig vara forsknings-
fusk, studien drogs tillbaka och han blev av med 
sin läkarlegitimation. I stället finns många stu-
dier som visar att det inte finns något samband 
men den här myten lever vidare och antalet 
föräldrar som vaccinerar sina barn har gått ner i 
vissa delar av världen (dock inte i Sverige). 

Vilka sprider den här typen av (des)informa-
tion? Det kan vara personer som inte är medvet-
na om att det är felaktig information eller kan-
ske föräldrar som inte fått en bra förklaring till 
varför deras barn har autism. Men också nättroll 
som är ute efter att destabilisera samhällen och 
gör det bland annat genom att utnyttja pågåen-
de konflikter – i syfte att minska förtroendet för 
institutioner och forskare. Även inflytelserika 
personer har gjort kopplingar mellan vaccin och 
autism, exempelvis Donald Trump 2014. 

Apropå Donald Trump och vad som är sant 
och falskt: Hans installation som president 
påstods ha lockat mer folk än någon tidigare 
installation trots att flygfoton och data från kol-
lektivtrafiken visade på motsatsen. Det var då 
begreppet alternativa fakta myntades.

Fake news
Ett annat begrepp är falska nyheter (fake news) 
som idag har kommit att få flera betydelser men 
som initialt avsåg desinformation som presente-
ras som helt vanliga nyheter, ofta genom att det 
finns ett korn av sanning som man förvränger. 
Även om det kablas ut en korrigerande nyhet 
sprids ofta falska nyheter snabbare och bredare.

– Ett exempel på desinformation handlade 
om att svenska staten kidnappar muslimska 
barn för att assimilera dem. Det började som 
rykten på sociala medier men senare vet jag att 
TV-kanalen Al-Jazira plockade upp frågan.

Att traditionella medier samverkar och ibland 
bidrar till att sprida felaktig information sker 
med jämna mellanrum. Vid terrordådet på 
Drottninggatan i Stockholm 2017 cirkulerade in-
ledningsvis många olika uppgifter och traditio-
nella medier som DN och Expressen spred (den 
obekräftade och felaktiga) uppgiften om att det 
rörde sig om skottlossning.

– I breaking news-situationer ökar risken att 
desinformation slinker igenom. Det behöver 
inte vara avsiktligt men media vill vara först och 
mycket rapportering sker i realtid. Förr kanske 
man hade mer tid på sig och det fanns inga soci-
ala medier eller liknande att konkurrera med.

Traditionella medier hamnar ibland också 
snett när forskning sprids, det kan bli alarmis-
tiskt. 

– Det i sin tur kan påverka förtroendet för 
forskare alternativt så litar man blint på nyheten 
och fattar kanske dåliga livsbeslut utifrån det. 

Urval och falsk balans
Som mediakonsumenter skulle vi ibland kunna 
dra slutsatsen att forskning kan visa nästan 
vad som helst. En förklaring kan vara de urval 
som medierna gör. Rapportering om forskare 
som visar vad annan forskning redan visat får 
inte samma uppmärksamhet som saker som 
går emot eller sticker ut. Och även om det finns 
expertröster som motsäger den sensationella 
nyheten så är det inte säkert att de får samma 
utrymme.

Falsk balans är ytterligare ett viktigt begrepp i 
sammanhanget. Det kan uppstå när redaktioner 
bjuder in flera parter till en debatt. 

Emma Frans.
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– Det funkar när det handlar om ideologiska 
frågor men det blir problematiskt om det hand-
lar om en ren faktafråga. På den ena sidan står 
då en expert som har kunskap och erfarenhet 
och koll på all forskning och så får den personen 
debattera med någon som har en annan upp-
fattning som bara bygger på eget tyckande. Men 
genom att parterna ställs mot varandra framstår 
de som två jämbördiga alternativ.

Infodemi
Under pandemin menar många att världen ock-
så drabbades av en infodemi (ryktesepidemi). 
Varifrån kom viruset, vems var felet, hur går det 
att bota? 

Vi behöver ett vetenskapligt förhållningssätt 
till informationen och vi behöver vara källkri-
tiska. Finns det andra källor som bekräftar? 
Är forskare eniga (en enskild studie kan vara 
intressant men den ska inte ställa allt på tvären, 
för detta behövs flera vetenskapliga rapporter)? 
Går källan att spåra? Finns det intressekonflik-
ter? Är bild och film äkta? 

Vi behöver också känna källtillit till de trovär-
diga källorna, där det finns gott om vetenskap-
ligt stöd. 

– Många problem med vaccinmotstånd, 
klimatförnekelse etc kan handla om att man är 
överdrivet kritisk och vägrar tro på den informa-
tion man får till sig.

I Sverige är inte vaccinmotståndet så stort 
som i andra delar av världen, 97 procent av 
svenska barn nås av vaccinprogrammet. Emma 
tror att förklaringen är att vi har en fungerande 
BVC-modell, högt grundläggande förtroende för 
sjukvårdspersonal och att relationsbyggandet 
börjar redan på BVC. 

– Det är en modell som andra verksamheter 

borde inspireras av; att bygga relationer som 
gör att man kan stå emot desinformation. 

Under pandemin har forskarna varit eniga 
om mycket men det har också funnits oenighet, 
bland annat gällande rekommendationer om 
munskydd och skolstängningar. 

– Vetenskapen är en process som tar väldigt 
lång tid men under pandemin har allmänheten 
fått följa den i realtid. Vetenskaplig konsensus 
uppstår inte omedelbart, för det krävs många 
pusselbitar och studier.

Olika typer av vetenskapliga studier ger också 
olika starka vetenskapliga belägg. Folkhäl-
somyndigheten har till exempel höga krav på 
evidens för att rekommendera munskydd och 
det kan förklara den debatt som uppstod. Det 
kan också vara en fråga om fokus: Är så liten 
smittspridning som möjligt det viktiga? Eller 
bör fokus ligga på vad som händer barnen som 
inte får en lagad lunch?

Vårt förhållningssätt till information
Vi behöver också vara självkritiska: Vad vill vi 
ta in, har vi blivit faktaresistenta? Vårt förhåll-
ningssätt till den information vi stöter på beror 
på tidigare erfarenheter, identitet, känslor och 
kognitiva bias (som gör att vi utvärderar infor-
mation snedvridet). Confirmation bias handlar 
till exempel om att vi lägger märke till det vi 
redan tror på och stöter bort det som går emot 
det vi tror. I dagens stora informationsflöden är 
det lättare än någonsin att hitta bekräftelse på 
det vi tror på.

– Infodemin är här för att stanna men vi kan 
bli bättre på att hantera den. När det inte finns 
vetenskapliga svar måste vi stå ut med oviss-
heten och vara beredda på att ändra oss när ny 
kunskap kommer.
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Maria Nordberg, Sektor socialtjänst, Lilla Edets kommun

Förälder i Sverige

Under de senaste tre åren har Maria jobbat 
med två olika integrationsprojekt i Lilla 
Edet som har riktat sig till föräldrar. Läns-
styrelsen har stått för finansieringen. 
För att få en bild av vad föräldrar som är nya i 
Sverige behöver gick Maria ut i några förskolor i 
kommunen och fråga pedagogerna. 

– Det de sa är att det måste ut information 
om vad det innebär att vara förälder i Sverige. 
Det handlar om lagar men även seder, bruk och 
normer. 

Detta utmynnade i att Maria genomförde 
föräldracirklar inspirerade av Sonia Sherefay 
(se läs- och filmtips nedan). Till sin hjälp hade 
hon kulturcoacher, som inte var utbildade tolkar 
eller kulturtolkar, men som fungerade som kon-
takt genom att de talade föräldrarnas eget språk. 
När Maria hade tagit fram ett råmaterial som 
hon tänkte använda i föräldracirklarna diskute-
rade hon och kulturcoacherna innehållet ingå-
ende. Syftet var både att få input på materialet 
från kulturcoacherna men också att de skulle 

bli så insatta att de hade förutsättningar att för-
medla innehållet vidare till föräldrarna. Maria 
höll i cirklarna på svenska och kulturcoacherna 
bistod på sina respektive språk. 

Föräldracirklarnas upplägg
De första cirklarna hölls hösten 2020 och bestod 
av åtta träffar, tre timmar per gång inklusive 
fikapaus, en gång i veckan. 

– Det tar tid när vi har flera språk men vi lärde 
oss att tre timmar är lite för mycket. 

Varje träff hade ett tema men det visade sig 
vara viktigt att vara öppen och flexibel för andra 
saker som dök upp och pockade på deltagarnas 
uppmärksamhet. Gruppen kunde till exempel 
komma överens om att parkera en fråga och 
prata om den efteråt. Det gjorde att deltagarna 
kunde koncentrera sig på cirkeln. Ibland var det 
också saker som dök upp som fick ta längre tid. 
Efter varje träff diskuterade Maria och kultur-
coachen igenom vad som hänt i gruppen och 
om det var något de behövde tänka på till nästa 
gång.

Maria Nordberg.



Mötesplats IFO 2022

7

Föräldracirklarna hade följande innehåll: att 
vara förälder i ett nytt land, familjen i ett nytt 
land, demokrati i samhället och hemma, försko-
la och skola, föräldrastöd samt lagar, regler och 
möjligheter.

Föreläsare bjöds in
Till cirklarna bjöd Maria in personer som kunde 
informera om och svara på frågor om de olika 
teman som togs upp: barnmorska, BVC-skö-
terska, studie- och yrkesvägledare inom vux-
enutbildningen, NTF (Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande), folktandvården 
och förebyggande socialtjänst. Att bjuda in 
medarbetare från socialtjänsten tjänade flera 
syften: dels berättade de om vad socialtjänsten 
kan hjälpa till med men de kunde också svara 
på frågor, exempelvis om man hört rykten som 
gjorde att man kände oro inför eller hade frågor 
kring att socialtjänsten har rätt att omhänderta 
barn.

De flesta deltagare rekryterades genom mun 
till mun-metoden vid Integrationscentrums 
öppet hus-verksamhet och genom sfi. 

I diskussioner om föräldrarollen och synen 
på familjen använde sig Maria av tre trianglar 
som illustrerar hur föräldrar och barn kan inta 
olika roller i familjen (se bild nedan). Finns det 
skillnader mellan ditt hemland och Sverige? Vad 
händer med dig som förälder när rollerna änd-
ras? Hur pratar ni om barnen hemma, när får ni 
tid att prata? Det är inte pappa som bestämmer 
allt men barnen bestämmer inte heller allt etc.

Utvärderingarna av föräldracirklarna visar 

att deltagarna var mycket nöjda. Maria menar 
att kulturcoacherna var en förutsättning för att 
föräldrarna skulle kunna ta till sig innehållet. 
Utvärderingarna visade också att deltagarna 
ville ha mer: nu visste de vad man får och inte 
får i Sverige – men hur visar man till exempel 
barn vad man gör och inte gör? Maria menar att 
det här visar på vikten av relationsbyggande och 
förtroende – får man till det kan man också när-
ma sig den här typen av frågor. I detta relations-
byggande var kulturcoacherna mycket viktiga.

När pandemin kom genomförde Maria föräld-
racirklar digitalt via Zoom. Hon upplever att det 
fungerade förvånansvärt bra, även om det inte 
blev så mycket i dialogform utan mer envägsin-
formation. 

Uppföljande hembesök
Efter cirklarna har Maria gjort hembesök hos 
flera föräldrar och i förekommande fall gjort 
detta i samarbete med annan personal i kom-
munen (för att undvika parallella spår och 
naturligtvis under förutsättning att föräldrarna 
har lämnat sitt medgivande).

Det som har varit framgångsfaktorer för 
föräldracirklarna är enligt Maria kulturcoacher-
na, kontinuitet både i lokal och tid, genomtänkt 
upplägg samtidigt som man måste våga vara 
flexibel, att ha trevligt tillsammans, paus för att 
bjuda på fika och samverkan med andra yrkes-
grupper.

Under hösten genomför Maria föräldracirklar 
för ukrainare. Upplägget är detsamma förutom 
att det är tio träffar.

Förälder i Sverige, Maria Nordberg

Läs- och filmtips! 
Barnen i våra hjärtan av Sonia Sherefay

Tre filmer med Sonia Sherefay:
• Hej Sverige! Livet i exil: https://www.youtube.com/watch?v=78PD5TzN86w
• Hej Sverige! Kulturkrockar: https://www.youtube.com/watch?v=BJ-cj4wxz0E
• Hej Sverige! Förälder i exil: https://www.youtube.com/watch?v=__-TCudpJaE

Trianglarna illustrerar hur föräldrar 
och barn kan inta olika roller i 
familjen.

https://www.youtube.com/watch?v=78PD5TzN86w
https://www.youtube.com/watch?v=BJ-cj4wxz0E
https://www.youtube.com/watch?v=__-TCudpJaE
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Jenny Ohlson Hagby, ungdomsbehandlare och Stefan Alberg, SSPF-koordinator 
(SSPF: Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan), socialförvaltningen 
Nordost, Göteborgs stad

UngÖst

UngÖst startade som ett projekt finan-
sierat av Europeiska socialfonden under 
2016–2019 och blev därefter en perma-
nent verksamhet. Målgruppen är unga 
10–25 år som är i riskzon för kriminalitet 
och de kan få insatser av UngÖst både 
som bistånd och service. 

Bland de ungdomar som UngÖst vänder sig 
till är det vanligt med låg skolnärvaro och att 
nätverket och stödet hemifrån är begränsat. 
UngÖst stöttar på olika sätt för ökad skolnär-
varo och vidare till sysselsättning. Genom nära 
samverkan med andra aktörer kan UngÖst när 
det passar erbjuda hemmaplanslösningar som 
alternativ till köpt vård. UngÖst samverkar med 
socialsekreterare, familjebehandlare, mottags-
gruppen, fältgrupper, mötesplatser, externa 
aktörer som polis, arbetsmarknadsverksamhet, 
psykiatri, Mini-Maria med flera samverkansak-
törer. 

Erbjuder flera olika insatser
Ungdomar kan via UngÖst få flera olika insatser 
på service och då kan mycket av arbetet initialt 
handla om att motivera till en insats. SSPF (för 
ungdomar 10–18 år) handlar om att samord-
na insatser runt skola, socialtjänst, polis och 
fritid. Fokus ligger på ungdomens nätverk. Det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar 
ungdomar 15–20 år som inte är inskrivna på 
gymnasiet. Här handlar det om insatser för att 
unga ska starta eller återuppta sina studier och 
fullfölja sin utbildning. Social insatsgrupp (SIG) 
samordnar insatser ritade till ungdomar 18–25 
år som vill lämna kriminalitet.

UngÖst erbjuder också via bistånd ungdoms-
behandling och de flesta ärendena kommer efter 
att socialtjänsten genomfört en utredning. De 
som får behandling genom UngÖst har i genom-
snitt kontakt under ett år, men det kan vara mer 
än två år också.

Jenny beskrev hur ungdomsbehandling myck-
et handlar om relation, flexibilitet, individan-
passning, motivation och om att behandlarna 
har tid och utrymme eftersom en ungdoms liv 
kan förändras snabbt och då behöver behand-
larna snabbt kunna vara där. Personalen på 
UngÖst jobbar bland annat med Motiverande 
samtal (MI), Feedback Informed Treatment 
(FIT), rePULSE, Signs of safety och Nonviolent 
Communication (NVC). De flesta ungdomar 
som kommer är motiverade att förändra sitt 
liv och oftast bygger insatsen på samtycke men 
UngÖst arbetar även med ungdomskontrakt 
där domare bestämt att en person ska få ung-
domsbehandling (och då kan det behövas mer 
motivationsarbete). 

Metodutveckling inom tre områden
Efter projekttiden 2016–2019 framkom genom 
utvärdering behov av metodutveckling inom 
följande tre områden: psykisk ohälsa, arbete 
och sysselsättning samt hedersrelaterat våld och 
förtryck. Detta resulterade i metodutveckling 
under perioden 2020–2022, UngÖst 2.0. När 
det gäller psykisk ohälsa önskade man ett när-
mare samarbete med psykiatrin men det stötte 
på svårigheter. Inom gruppen har man arbetat 

Jenny Ohlson Hagby och Stefan Alberg.
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kompetenshöjande för att till exempel kunna 
stötta en person som är suicidal.

När det gäller arbete och sysselsättning har 
man försökt hitta snabbare vägar för att få ut 
ungdomar i arbete eller återgång i skola. Man 
har sett att det är viktigt att hitta aktörer i stads-
området som kan jobba specifikt med arbete och 
sysselsättning snarare än att UngÖst gör det.

Pizzatjöt
Vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck såg 
man att det internt behövdes kompetensutveck-
ling för att se, upptäcka och bemöta. En aktivitet 
som de testade var Pizzatjöt, där de drog ihop 
ett killgäng under fyra tillfällen för att prata om 
manlighet, kollektivet, hiphop med mera. 

– Vi ville att killarna skulle lära oss – vad är 
det ni ser? Vi har även varit på föreläsningar och 
så men att träffa killarna som lever i detta och få 
deras bild är viktigt, sa Jenny.

Vad händer med ungdomarna? 
Den utvärdering som gjordes av projektet 
2016–2019 visade att 7 procent som ingick i ut-
värderingen gick till praktik, 61 procent återgick 
till utbildning och 6 procent till arbete. Inom or-
ganisationen såg man under projektperioden att 
samverkan stärktes och nya arbetssätt utveckla-
des samtidigt som man kunde revidera gamla.

Motivationsarbete tar tid
De slutsatser som UngÖst drar är att det är vik-
tigt med tid och långsiktighet, motivationsarbe-
te tar tid och organisationen måste ha tålamod. 
Verksamheten är kostnadseffektiv genom att de 
kan erbjuda insatser på plats i det egna områ-
det. Det är viktigt att se de små framstegen och 
gå till botten med problemen. Metodutveck-
lingsarbete behöver vara en del av verksam-
heten. Den samverkan som krävs är komplex. 
Här finns inga quick fix – att jobba med den här 
komplexa målgruppen tar tid.

Lästips! 
Vill du ha en digital version av UngÖst Metodbok? 
Mejla sara.reis@socialnordost.goteborg.se så ordnar hon det. 
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Pia Björking Petersson, projektledare, socialförvaltningen sydväst; Maria Ottosson, arbetsspeci-
alist, socialförvaltningen Hisingen; Hanna Garrote Alvarez, arbetsspecialist, socialförvaltningen 
Sydväst och Klas Jörlin, arbetsspecialist, socialförvaltningen Sydväst (samtliga från Göteborgs 
stad). Ann Haraldsson, SYV och Danijela Pejinovic, koordinator (båda från Stadsmissionen).

Vamos – individuella (irr)vägar 
mot arbete

Vamos är ett arbetsmarknadsprojekt 
som drivs med stöd av Europeiska soci-
alfonden. Insatsen riktar sig till personer 
18–54 år som har försörjningsstöd och 
beroendeproblematik men även andra häl-
somässiga eller sociala skäl som gör att 
de behöver mer stöd än ordinarie insatser 
erbjuder. 

Projektet pågår mellan maj 2021 och november 
2022. Vamos har haft 111 deltagare och varje 
arbetsspecialist har haft 20–25 deltagare som 
de har jobbat med parallellt.

Pia lyfte fram några framgångsfaktorer i 
projektet: enkelt anvisningsförfarande och låg 
tröskel för att börja, beredskap att ge alla en 
chans, individanpassade insatser, en och samma 
arbetsspecialist är med i hela processen och hen 
har mycket kontakter med arbetsgivare, alla 
runt deltagaren jobbar åt samma håll (social-

tjänsten, arbetsförmedlingen, vården etc) och 
kompetenspoolen – som innebär en möjlighet 
till timanställning inom Stadsmissionen.

Vamos har inget krav på att man ska ha varit 
drogfri en viss tid och man behöver inte vara 
helt drogfri för att komma och träffa dem (men 
naturligtvis vara drogfri ute på praktiken). 
Vamos tillämpar ett löpande intag och hur man 
kommer igång är individuellt. De ser också att 
det är en styrka att jobba med parallella aktivite-
ter; man kan få stöd för psykisk ohälsa och/eller 
beroende och jobba parallellt – det ena behöver 
inte utesluta det andra. 

IPS och BIP
Vamos jobbar utifrån IPS och BIP. Individual 
Placement and Support (IPS) bygger på insatser 
på den reguljära arbetsmarknaden och utvär-
deringar av metoden visar att fler får arbete 
jämfört med reguljär arbetsrehabilitering. SBU 
(Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering) listar IPS som en effektiv insats för 
personer med psykiska funktionsnedsättning-
ar och IPS ingår i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroende.

BIP (Beskaeftigelses (sysselsättnings) Indika-
tor Projekt) är en dansk forskningsstudie som 
följt 4000 deltagare under 4 år för att se vilka 
faktorer som är viktiga när man vill hjälpa in-
divider från utanförskap till arbete och studier. 
Studien visar att jobbfokuserade insatser i kom-
bination med andra insatser är mest effektiva, 
om brukarna inte deltar i insatser tar de steg 
bort från arbetsmarknaden. Studien visar också 
på vikten av handledarens professionalitet. De 
personer som coacherna verkligen tror ska få ett 
jobb går det bättre för. I stället för en trappmo-

Bakre raden: Klas Jörlin, Hanna Garrote Alvarez och Danijela 
Pejinovic.
Främre raden: Pia Björking Petersson, Maria Ottosson och Ann 
Haraldsson.
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dell som bygger på ett steg i taget är det samord-
nade insatser som gäller om folk ska få jobb.

Personalens kompetens
I Vamos har de sett att personalens kompetens 
är en framgångsfaktor: bra formell kompetens 
men även erfarenhet, man behöver ha förmåga 
att tro på individen, ha ett bra förhållningssätt 
gentemot såväl arbetsgivare som deltagare med 
vitt skilda bakgrunder och så är SYV-kompetens 
i verksamheten en styrka (SYV = studie- och 
yrkesvägledare). 

Processen för deltagare som får insatser 
genom Vamos kan se mycket olika ut och på 
seminariet illustrerades detta med några olika 
exempel. 

En socialsekreterare som samarbetar med 
Vamos har berättat att hon har flera klienter 
som uppskattar projektet. Socialsekreteraren 
har beskrivit det som att det innan Vamos 
saknades insatser för personer med beroende-
problem eller psykisk ohälsa. De kan ha varit i 
andra insatser men inte fixat detta för att de har 
svårt att passa tider eller ta sig ut. Behovet är att 
det ska vara individinriktat, ofta sker aktivite-
terna i grupp men det kan vara svårt för den här 
målgruppen. Det socialsekreteraren hade önskat 
var att det i projektet fanns en kontakt med 
sjukvården

. 
Enkla arbetsmoment ett 
framgångskoncept
En arbetsgivare som samarbetar med Vamos 
har beskrivit samarbetet som utmärkt. Företaget 

har fått bra återkopplingar och samverkan och 
därför har de velat anställda. De arbetsuppgifter 
som den här arbetsgivaren erbjuder är enkla 
arbetsmoment som inte kräver förkunskap eller 
erfarenhet och det är ett framgångskoncept för 
den här målgruppen. En annan arbetsgivare 
beskriver även att personerna kan välja att job-
ba i grupp eller enskilt, vilket är bra för många. 
Arbetsgivaren ser Vamos som ett sätt att berika 
arbetsplatser.

Vamos har haft 111 deltagare, varav 69 pro-
cent med beroendebakgrund. Cirka 35 procent 
har fått jobb eller börjat studera och 23 procent 
har gått vidare till annan insats. 

Det går!
Erfarenheten från Vamos är att det går att 
arbeta jobbfokuserat med insatser för den här 
målgruppen. Det finns arbetsgivare som vill ge 
personerna en chans, socialsekreterarna efter-
frågar insatsen för målgruppen och deltagarna 
uppskattar insatsen. Arbetet behöver bedrivas 
individinriktat, flexibelt och med uthållighet. 

– Utmaningen är att veta hur länge man ska 
vara uthållig och flexibel men våga tro på att det 
är möjligt, avslutade Pia.

När projektet nu tar slut kommer socialför-
valtningen Sydväst att fortsätta arbeta med 
kombinationen SYV och arbetsspecialister. 
Socialförvaltningen Hisingen fortsätter genom 
den befintliga IPS-verksamheten.
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Dagen avslutades med musik av och med Joel 
Alme. I samtal med Nicholas Singleton berätta-
de Joel om det missbruk och sociala utanförskap 
som präglat hans livssyn och låtskapande. Men 
det var också ett samtal om hopp och kärlek. 
Från sin senaste skiva som utkom tidigare i år, 

Sånger om sorg, utanförskap, tro, hopp 
och kärlek 
Joel Alme, musiker och Nicholas Singleton, GR

Sköt er själva så sköter jag inte mitt, spelade 
Joel Jaga dagen, Brev från botten och Blom-
man. Från skivan Flyktligan (2015) spelade 
han Slå hjärta slå, Våran sort, Backa tiden och 
Aldrig bra på livet.

 Nicholas Singleton, moderator Iréne Jansson samt Joel Alme.
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Malin Heikel, metodhandledare, Göteborgs Stad Centrum

– Jag lyssnade på Barnahuset och det jag tog med mig särskilt 

från den föreläsningen är att det är bra att konsultera med dem. 

Man kan faktiskt ringa och konsultera med många olika verk-

samheter. Det tänker jag att man tappar ibland när man sitter 

själv på sitt kontor. Det här med samverkan handlar ibland om 

att konsultera, det är också en form av samverkan.

Enkät: Vad tar du med dig 
från den här dagen?

Johan Staaf, enhetschef boende och stöd, Mölndals stad

– Det jag lyssnat på idag och själv ofta pratar om också 

det är att få till brukarmedverkan mer på riktigt. Vi har ju 

experterna framför oss hela tiden när vi träffar våra klien-

ter. Varför frågar vi inte dem mer om vad de tänker? Hur 

är det på riktigt? Jag vet ju inte det men jag kan försöka 

sätta mig in i hur det är genom att fråga.

Maria Gentili, boende och hemlöshet, Socialförvaltning-
en sydväst i Göteborgs Stad 

– Jag lyssnade precis på föreläsningen om projektet Språk 

& hälsa och det var så tydligt att det kan gå väldigt fort 

för vissa saker att komma igång och det var väldigt roligt 

att höra. Allting behöver inte ta så lång tid. Det är första 

gången jag är här och det är mycket att ta in men väldigt 

roligt att höra hur man jobbar i andra kommuner. 
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www.goteborgsregionen.se/motesplatsifo

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Samtliga seminarier på Mötesplats IFO 2022
Förälder i Sverige

Tjänstedesign i teori och praktik

Handens kompetens – en metod för att synliggöra, förstå och utveckla 
informell och formell kompetens hos nyanlända personer

Barnahus Göteborg – när fungerar samverkan mellan myndigheter och vad 
kan vi uppnå när vi gör vårt yttersta för brottsutsatta barn?

Vamos – individuella (irr)vägar mot arbete

Samlat stöd för privatekonomi i Göteborgs Stad

Barns delaktighet utifrån hela utredningsprocessen

Riktlinjer för politiska ambitionsnivåer

Arbetsliv och hälsa

Umgängesenheten i Göteborg

Hur bygger vi kunskap tillsammans?

Myndighetssamverkan Landvetter flygplats kring hedersrelaterat våld

Ett projekt som riktar sig till personer som är i behov av språkstöd, 
hälsofrämjande insatser samt kompetenshöjande insatser mot jobb

UngÖst

Kontakt: 
Nicholas Singleton, GR, nicholas.singleton@goteborgsregionen.se 

Susanne Vannerberg, GR, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se 

Aktuella kurser och konferenser: 
www.goteborgsregionen.se/kurser  

https://www.linkedin.com/company/goteborgsregionen/ 


