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Inledning
Mellan september och december 2018 genomförde Malmö stad en förstudie kopplat till
en satsning och statsbidrag den dåvarande regeringen beslutat om, bland annat via
myndigheten Delegationen mot segregation.
En central del i regeringens strategi var att stödja kommuner, föreningar och andra
aktörer utveckla bättre former för sektorsövergripande och inkluderande arbetssätt1
baserat på lärdomar av tidigare satsningar och uppföljningar av insatser mot segregation
och ökad jämlikhet. Det finns stora utmaningar i att arbeta inkluderande, så att arbetet
bygger på mångas engagemang, kunskap och resurser. Hur arbetar och organiserar vi så
att komplexa problem som segregation som inte faller inom uppdrag eller mandat för en
kommunal förvaltning eller sektor kan hanteras och motverkas effektivt?
En del av förstudien gjordes i formen av en Kunskapsallians. En kunskapsallians är en
arbetsform där Malmö stad i samverkan med andra aktörer förstår orsaker till problem,
identifiera lösningar/arbetssätt och arbetar med lösningar i samverkan.
Kunskapsalliansen kallades Lärandelabbet och satte frågorna om hur sektorövergripande
arbetssätt, inkludering, nätverk, och strukturer för metodutveckling och lärande kan
utvecklas för hela Malmö stad och de samarbetspartners. Följande är dokumentation
från uppstartsträffen och de tre träffarna. De speglar syfte, innehåll och resultat av
respektive träff. Efter att Lärandelabbets avslutats ändrades förutsättningarna för
förstudien drastiskt då riksdagen antog en budget för 2019 där det föreslogs att
Delegationen mot segregation skulle läggas ned och kommande stadsbidrag dras
tillbaka.
Kunskapsalliansens upplägg.

1

”Syftet med bidraget är att bidra till en sektorsövergripande samordning
av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional
nivå”. 2 § i Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och
landsting för att minska och motverka segregation

Uppstart: Tillsammans för ett helt Malmö
18 oktober 2018, Studiefrämjandet
Eftermiddagen inleddes med att deltagarna möttes, pratade om vilka de var och varför
de kommit hit. Processledarna gav sedan en bild av syftet med förstudien.
- Malmö stad kan inte själva arbeta effektivt mot segregation. Förstudien handlar om
”hur vi” som arbetar med detta från olika sektorer, kan göra detta bättre tillsammans.
Förstudiens fokus är inte ”vad” satsningarna ska bestå i. Oavsett satsning, om det är på
exempelvis skola, förskola, bostäder, fritidsgårdar eller bättre arbetsinsatser för unga så
behöver det arbetet bättre ta tillvara de resurser som föreningar, medborgare och
näringsliv i Malmö har. Hur når vi dit? Vad behöver vi ta tag i?
•

Hur kan vi få bättre resultat av arbetet mot segregation, för jämlikhet och social
hållbarhet genom att förbättra det sektorsövergripande samarbetet – hur vi arbetar
tillsammans?

Läs inbjudan till dagen med frågeställningar, syfte och kontaktpersoner.
Dagen genomfördes av flera organisationer i samverkan. Flera föreningar genomför just
nu förstudier. Dagen skulle stödja lärandet hos alla som deltog men har en tydlig
koppling till Malmö stads arbete med förstudien. Den leds av Kansliet för hållbar
utveckling vid Stadskontoret. Den förstudien kan sägas bestå av följande steg:
Undersöka > Formulera påståenden > Formulera utmaning > Ta fram förslag > Besluta
Syftet med dagen var att formulera och testa av påståenden eller hypoteser och
utifrån det formulera utmaningar. Dessa utmaningar kommer förstudien arbete vidare
med i nästa steg.

Samtalet under dagen visualiserades av Louise Wester. Inledningen av dagen skildras längst ned i
bilden. Samtalet om nästa steg, arbetet med påståendena följer överst. Klicka på bilden för
högupplöst version

De 70 deltagarna kom från följande organisationer.
ABF Malmö - Boost by FC Rosengård - Boplats Syd AB - Seveds förening - Chae
Taekwondo Malmö - Ensamkommandes Förbund - Föreningen F4 - FemNet - Flamman
Ungdomarnas Hus - FPES - Föreningen för transpersoner - FPES syd - Rosengårds
folkets hus - Hyresgästföreningen Södra Skåne - Individuell Människohjälp - KC
Kompetenscenter - Let´s sport girls Malmöandan - Malmö Ideella - Malmö mot
Diskriminering - Somali Information & Business Centre - SQI - Svenska Röda Korset Sveriges Kvinnolobby - Sveriges unga i FN:s Generalförsamling - Malmö stad arbetsmarknads och socialförvaltningen - CTC - Communities that care - Malmö stad fritidsförvaltningen - Malmö stad, förskoleförvaltningen - Malmö stad ,
grundskoleförvaltningen - Malmö stad - hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen - Malmö
stad, kulturförvaltningen - Malmö stad , stadsbyggnadskontoret Malmö stad,
stadskontoret - Malmö Stadsteater - Malmö universitet - MKB Fastighets AB Parkeringsövervakning i Malmö - RFSU Malmö - Rädda Barnen - region syd - Röda
Korset Malmökretsen - Seveds förening - Tjejer i förening

Gemensamt formulera påståenden eller hypoteser
Ambitionen är att förstudien ska bygga vidare på vad vi redan vet. Och använda den
kunskap som många som varit aktiva i arbete för social hållbarhet i Malmö. Alla bjöds in
att skriva ned och presentera påståenden eller hypoteser som förstudien kan ta
utgångspunkt i. Processledarna började med vad de sett och förstått hittills. Följande
påståenden skrevs ned och tydliggjordes.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segregation handlar om strukturer.
Segregation handlar om vad du och jag göra varje dag, förändring av beteenden.
Det finns ett underskott av delaktighet för stadens medborgare att utveckla
Malmö.
Den här processen med förstudien bidrar till att reproducera
segregationen. Malmö stad är med och skapar segregation. Malmö stads
förändringsprocesser verkar segregerande.
Det finns krafter som vill bevara segregation
Att medborgarna möts och bjuds in, och ges resurser som medskapare av
lösningar, inte mottagare är centralt.
Förändring och innovation drivs bäst av personer som arbetar nära människorna
som de finns till för.
Det finns ett stort engagemang inom både staden och föreningslivet för detta!
Beslutsfattare vågar inte gå mot strömmen. Det behövs politiskt mod.
Det handlar om resursfördelning. I samhället och organisatoriskt.
Vi måste börja definiera vad vi menar med segregation, och därmed vad som är
problemet?
Malmö stads omorganisation har gjort det svårare för medborgare och
föreningar att samarbeta med kommunen kring lokala frågor.
Arbete mot segregation innebär arbete på flera nivåer. Individ och grupp,
Strukturellt (politik och org) och diskursivt.
Vi behöver annat än rapporter. Det finns en risk att detta stannar vid en rapport.
Det finns goda exempel och förebilder för samverkan och ”lösningar för
segregation”.

Åt vänster är samtalet i helgrupp efter temagrupperna fångade. Till höger röster från avslutningen.

Temagrupper om utmaningar
Påståendena sorterades, några slogs ihop och sammanlagt skapades 12 olika teman.
Deltagarna valde vilket tema de önskade fördjupa sig inom och det bildades 10 grupper.
•
•
•

Steg 1 i tema-grupperna var att föra dialog om påståendet var relevant, om det
stämde med erfarenhet, om det behövde omformuleras eller borde förkastas.
Steg 2 var att skapa framåtsyftande frågor, att vända påståendet till en utmaning
en fråga som började med ”Hur kan vi…”
Deltagarna presenterade sina ”Hur kan vi… ”frågor och vad deras samtal i
grupperna hade fokuserat kring. Dessa presenteras på nästa sida, grovt indelade i
teman.

Resurser, makt, mobilisering, kraft.
•
•
•
•

•
•
•

Hur kan vi skapa metoder för inkludering?
Hur kan vi vitalisera/förstärka folkrörelser och föreningsliv?
Hur kan vi vända på flödet? Så att ’målgruppen’ blir problemformulerare och
delaktiga. Hur kan vi göra riktig för gräsrotsnivån?
Hur kan vi bjuda in rätt? Så att alla har möjligheter till att deltaga. Rätt resurser
och rätt deltagande. Hur kan vi ge människor makt och resurser att medskapa
lösningar?
Hur kan vi stötta mindre föreningar att få tillgång till resurser utan krångliga
ansökningsprocesser?
Hur kan vi skapa en långsiktighet i stödet till civilsamhället
Hur kan vi utbilda och stärka medborgare, ungdomar, mfl som brobyggare för
att verkligen fånga behoven. Inte prata om delaktighet, göra delaktighet!

Strukturer, riktning framåt.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hur kan vi samarbeta tvärsektoriellt med Malmö stad efter omorganiseringen
2017 utifrån geografiska områden.
Hur kan vi hantera paradoxen, motsättningen i att driva långsiktigt
utvecklingsarbete i projektform / kortsiktig finansiering?
Hur främjar man strukturell/ organisatorisk lärande? (spridning av kunskap)
Hur kan vi organisera beslutsfattande så att medskapande leder till verklig
förändring?
Hur kan vi tillsammans skapa eller förhålla oss till en viljeyttring för
organisationen att t.ex prova den positiva kraft vi vet finns?
Hur kan vi utveckla organisationer, våra processer så att de både tillgodoser
strukturer uppåt (in i Malmö stad) samtidigt som de engagerar och möjliggör
riktigt medborgardeltagande.
Hur kan vi skapa fungerande struktur för samverkan mellan Malmö stad och
civilsamhället?
Hur kan vi skapa en mer tillåtande struktur för att ta till vara på mångfalden
bland föreningarna?
Hur kan vi göra sektionövergripande samarbeten (kommun-civilsamhället)
smidigare? (Finns många stuprör)

Attityd, kultur, förhållningssätt
•
•
•
•
•

Hur kan vi bryta upplevelsen av bristande förtroende / hopplöshet / maktlöshet och
istället skapa tillit (för tex. Politiker, organisation) engagemang och framtidstro?
Hur får vi tid, dialog och tillit mellan varandra & varandras uppdrag så att vi kan arbeta
gränsöverskridande.
Hur får vi ett ledarskap som genomsyras av förutsättningar för medskapande?
Hur kan vi få/lära organisationer att släppa ifrån sig makt?
Hur kan vi arbeta in det här tänksättet i våra respektive organisationer? (förståelsen att
både problemformulering och lösningar ska komma från medborgarna).

Definition och normkritiska perspektiv.
•
•
•
•
•
•
•

Hur definierar vi segregation (och därmed problemet)?
Hur hantera krafter som vill bevara separation?
Hur kan vi få allmänintresset att bli viktigare än individintresset?
Politiker som vågar fatta tuffa beslut tar allmänintresset på allvar.
Hur kan vi hjälpa folk med privilegier att bli medvetna om detta? Är det viktigare än
tvärt om?
Att hela tiden involvera de som påverkas negativt av segregationen.
Hur kan vi prata om segregation så att vi samtidigt inte förstärker/befäster det? Ska vi
det?

Förändringsmetodik
•
•

•

Hur kan vi bäst synliggöra de som är nära människorna och hur ska vi möjliggöra för
dem att leda och driva förändring?
Hur skapar vi en miljö där de som är nära verksamheten har resurser har
resurserna/verktygen/utrymmet att driva förändring?
o Hur kan vi med gemensamma resurser hitta lösningar på
segregationsproblematiken?
Hur kan kommunen och civilsamhället samarbeta för att motverka de negativa
konsekvenserna barnfattigdom har?

Övrigt
•
•
•

Hur kan vi (Malmö Stad) kommunicera till alla invånare får information?
Hur kan vi involvera de som inte känner sig berörda?
Hur kan vi nå dem som vi gärna vill vara med men vi inte når?

Dagen avslutades med kort information om vad som händer härnäst. Vi delade lite vad
vi tog med oss från dagen och avslutade dagen med en applåd.

Tack alla som bidrog!

Lärandelabb träff 1
25:e okt på Stpln, Stapelbäddsparken
Lärandelabbet är en del av en förstudie och hur arbetet mot segregation kan växlas upp
genom bättre former för samordning, sektorsövergripande samverkan och
metodutveckling.
Syftet med dokumentationen är att stödja deltagarnas lärande individuellt och kollektivt
samt fungera som stöd för deltagarnas arbete med feedback och dialog.
På förstudiens öppna uppstartsträff den 18: oktober formulerades ett antal utmaningar
som behöver lösas kopplat till förstudiens frågeställningar.
Den 25:e arbetade vi vidare, fördjupade dialogen om dessa, och började skissa på
lösningar eller förslag på hur dessa kan mötas. Ett resultat av förstudien skall vara
förslag till en handlingsplan kring de teman som förstudien rör, det vill säga
sektorsövergripande samverkan, samordning och kunskaps- och metodutveckling.
Mer material från träffen den 25:e som bilder, foton och deltagarförteckning finns i en
speciell mapp som deltagarna har eller kan få tillgång till. Länk till mappen.
Lärandelabbets upplägg och hur resultatet tas fram.

Förväntningar och bidrag
Deltagarna började med att i par dela förhoppningar om träffen och vad de tänker de
kan bidra med under förmiddagen.

Lärandelabb – vad är det?
Processledare David Ershammar beskrev hur höstens process fungerar och vad ett
lärandelabb är. Ett lärandelabb är ett sätt att ta sig an en fråga som det inte finns några
enkla svar på och som kräver mångas perspektiv, kunskap och engagemang för att
kunna lösas. Med andra ord; ett sätt att lösa ett uppdrag genom inkluderaring,
sektorsövergripande samverkan i en stegvis lärandeprocess. Formen ligger i linje med
kunskapsallianser, en form som Malmö stad beslutat sig använda för att i samverkan och
med fokus på lärande hantera uppdrag och frågor
Det är en öppen process
där många medskapar
kunskap och handling. I
den inledande fasen ställs
frågor och man bjuder in
många att i dialog dela
frågor och perspektiv. Det
kallas för den divergenta
fasen. Ofta upptäcks nya
möjligheter men också
spänningar mellan perspektiv och då glappet mellan verklighet och vad man önskar blir
tydlig. Den fasen kan kallas för den emergenta, framväxande fasen. Sedan är det dags att
börja konvergera, dra slutsatser och göra prioriteringar.

Ett lärandelabb kännetecknas av ett iterativt arbetssätt. Det innebär att man
eftersträvar att bli konkret tidigt och söker testa eller få feedback på konkreta skisser av
förslag eller prototyper. På så vis får man mer information och kan anpassa nästa steg
utifrån vad man lärt sig.

Samtal om upplägg
Efter genomgången följde ett samtal om framför allt förstudiens koppling till
Malmökommissionens arbete. Det blev ett viktigt bidrag i processen. Samtalet kretsade
kring följande frågor:
”Upplägget visar på att hjulet uppfinns på nytt – var är ramverket? Var är historiken?”
”Och kopplingen till utvärderingen av Malmökommissionen?”
”Varför är inte Malmökommissionens rekommendationer utgångspunkter i det här
arbetet?”
”Kan vi få sammanfattning av Malmökommissionen – eller att ni bjuder in till ett
seminarium om vad det är så att vi alla kan ha samma utgångspunkt?
Sju utmaningar
Ett resultat av första träffen den 18:e oktober var de utmaningar som deltagarna då
formulerade. Dessa sorterades in i kategorier och resulterade i sju olika utmaningar.
Deltagarna bildade team och började fördjupa sig och skissa på lösningar, förslag hur
dessa utmaningar kan hanteras i Malmö just nu. På följande sidor återfinns en
dokumentation av de olika teamens arbete. Dagen avslutades med att grupperna
arbetade med att identifiera vem de behöver prata med, vem som berörs av deras
lösningar/förslag. Ambitionen är att ha mer information som kan guida arbetet vid
nästa träff den 6:e november.

Fotona från teamens arbete hittas också via den här länken

Team 1

’

•

Reell och varaktig förändring sker på plats med de människor som det
handlar om. Möjligtvis pengar utifrån som stödjer upp. Det går inte att göra
nåt åt nån annan.

•

Utgå ifrån att människan i grunden är aktiv (inte passiv mottagare) – hur
stödja det istället för att behandla människor som passiva – målgruppen får
ansvar för sin egen förändring  ökar känsla av delaktighet och
ägarskap.Detta möte i rosengård ex? – koppla på närliggande föreningar –
var saker sker spelar roll för vilka som deltar Hur kan vi bli mer flexibla
oclyssnande som stad?

•

Möjlighet att misslyckas – det ska inte behöva vara perfekta idéer

•

Stora investeringsfonder nära det lokala – enklare att få ekonomiskt stöd

Team 2

•

Skapa Samarbetsfabriken – behövs plattform som mötesplats för samarbete
och hitta möjligheten att tänka nytt utan att tappa erfarenheter och resan
bakåt, ex Malmökommissionen. Tid utöver ordinarie verksamhet att lägga på
satsningar.

•

Ge mandat till andra föreningar mm att genomföra saker

•

Hitta samarbetsformer för olika instanser i samhället – ”folkets parlament”?
Eller samverkansplattform – ”Kraftsamling Malmö” Hur organiseras dessa?
Klustra människor? Utifrån vilken indelning? Blir svårt!

•

Multikompetenta och tvärsektoriella team

Team 3

Team 4

Malmökommissionen
om holistiskt ledarskap
viktig utgångspunkt.

Hur kan vi förändra vår
representation i staden?
Rekryteringsprocesser
mm.
Tydlig förväntan från
politiker och förväntan
att det ska jobbas på det
sättet. Ska inte bygga på
frivillighet hos
tjänstepersoner.

Andra metoder för att nå ut och fånga in Malmöbornas behov och viljor.

Team 5

Det skapas mycket lärande som ofta fastnar
i rapportform – hur kan den kunskapen och
informationen tillgängliggöras?
Större beslutsmandat hos medarbetare –
svårt att samverka om alltid behöver fråga
om lov.
Vi behöver koppla ihop den strategiska
nivån med den praktiska, det konkreta
arbetet.

Team 6

Koppla ihop det praktiska och
strategiska för både övergripande
och fördjupade perspektiv
Kunna ta tillvara kunskap och
erfarenhet
Låt våra medarbetare byta roll i
perioder för att få bredare
förståelse

Team 7
På vilken nivå diskuterar vi
segregation och varför? Så vi vet
vad vi ska förhålla oss till. Malmö
stad, regionen?
Använd begreppet segregation
när det är just detta som avses.
Prata om segregation/integration
i positiva termer och med
rättighetsperspektiv när det gäller
individer.

Lärandelabb träff 2.
6 nov på Rosengårds folkets hus
Lärandelabbet är en del av en förstudie kring hur arbetet mot segregation kan växlas upp
genom bättre former för sektorsövergripande samverka, samordning och
metodutveckling.
Syftet med dokumentationen är att stödja deltagarnas lärande individuellt och kollektivt
samt fungera som stöd för deltagarnas arbete med feedback och dialog.
På en uppstartsträff för förstudien den 18 oktober formulerades ett antal utmaningar
som behöver lösas kopplat till förstudiens frågeställningar. Den 25 oktober fortsatte
arbetet med en fördjupad dialog kring utmaningarna och arbete inleddes med att skissa
på lösningar och förslag på hur dessa kan mötas. Syftet med träffen den 6 november var
att fortsätta diskutera och skissa på lösningar och förslag och ta ställning kring
prioriterade området för det fortsatta arbetet.
Ett resultat av förstudien ska vara förslag till en handlingsplan kring de teman som
förstudien rör, det vill säga sektorsövergripande samverkan, samordning och kunskapsoch metodutveckling: Konkreta insatser för att göra det lättare för medarbetare, ledning,
föreningsaktiva, medborgare och andra aktörer i Malmö att engagera sig i mer kraftfullt
arbete tillsammans.
Upplägg
Lärandelabbet undersöker och arbetar fram förslag i en medskapande process där
många bidrar.

Deltagarfråga: Hur kan vi definiera segregation? Pratar vi om boendesegregation
eller andra typer av segregation?
- I det här sammanhanget ligger fokus främst på hur vi kan utveckla bättre former
för att arbete tillsammans, hur vi inkluderar medborgare och ser till att hela tiden
lära och utvecklar det vi gör, när vi motverkar segregation - oavsett hur vi definierar
begreppet eller vilken typ av segregation vi diskuterar. Lärandelabbets fokus är
”HURET”. Det är viktigt att komma igång att det är VADET vi gör som
kommer att göra skillnad. Men gör vi detta i stuprör, inte samordnat, på sätt som
inte frigör de resurser som finns i föreningslivet, i näringsliv eller gör det utan att de
som det berör känner sig inkluderande. Då har det visat sig att även satsningar med
de godaste intentioner inte ger god effekt på sikt.

Skifte i sätt att se på förändringsarbete
I det arbete som hittills skett, i de dialoger och det material som samlats in anas ett
tydligt underliggande mönster, berättar processledaren David Ershammar. Segregation
är en utmaning av mycket hög komplexitet. Många av våra system för ledning,
uppföljning, handläggning och arbete i kommunen är anpassade för förvaltning,
anpassat för att angripa mindre komplexa utmaningar.
En som förklarar det skiftet är John Holmberg är professor är professor i lärande för
hållbar utveckling vid Chalmers universitet och medverkande på Malmö stads ledardag
om hållbar utveckling och Agenda 2030 nyligen. Inspirerat av hans föreläsning gjordes
denna uppställning av vad som karaktäriserar traditionellt sätt att arbete, som passar
uppenbara eller komplicerade utmaningar. Och det som karaktäriserar de arbetssätt som
de komplexa utmaningarna som arbete med Agenda 2030 eller segregation.

Arbetssätt och strukturer som
passar om man vill ha liknande
resultat som förut. Passar
uppenbara eller komplicerade
utmaningar.

Arbetssätt och strukturer som
passar utmaningar av hög
komplexitet.

Organisationen i centrum

Frågan i centrum, bjud in
relevanta aktörer att utforska,
facilitera

Mäta och följa upp, instruera

Experimentera, reflektera, lära

Lösa problem, föreslå insatser
åt målgrupp

Skapa plattformar för aktörer
att agera
Tänka bortom rådande system

Effektivisera och optimera
rådande system
Kollektiv intelligens hos många
Någras expertis
Rådande rutiner, strukturer,
budgetramar m.m ger stöd

Rådande rutiner, strukturer,
budgetramar
hindrar

Deltagarkommentarer
Hur ska vi förhålla oss till det här skiftet? Vi har fått direktiv inom staden att inte göra
delar av det här skiftet utan hålla oss till det vänstra traditionella?
Är det inte lite det här Tillitsdelegationen säger, att vi ska jobba med frågan i centrum? Men
vi saknar styrsystem för att jobba så. Det blir skitsvårt. VI måste tjata för att kunna jobba
på nya sätt, tänka nytt kring behovet av att mäta. Jag tänker mig att det är form av
paradigmskifte, men det blir svårt att hamna där. Det är så tryggt som vi har det.
Kan det vara så att språkbruk i den här typen av process kan fungera utestängande? Väldigt
många svåra ord här som många inte förstår.
Vad kan vi göra för att minska det 7-årsgap mellan stadens olika delar som
Malmökommissionen pekar på? Vad är det som måste göras och hur gör vi det på en
strukturerad nivå. Erfarenheter har visat att vi ofta har landat i väldigt små insatser som
inte leder framåt. Det finns en frustration bland oss som jobbar att vi aldrig enas om en väg
framåt och vad vi ska prata om. ”Det är en ping-pong lek för oss som sitter med
verksamheter. Jag är intresserad av att grotta ner mig i insatser som verkligen kan minska
det här gapet.
Finns det en risk att det blir splittrat om vi börjar föra in andra begrepp än segregation på
agendan. Är det inte bättre att hitta ett gemensamt språkbruk.

Utvecklingsprogram - en möjlig ram för satsningen?
En skiss på hur förslagen kan ramas in presenterades. Malmö stads förvaltningar,
föreningar och andra bedriver idag ett aktivt arbete för jämlikhet och social hållbarhet.
För detta finns ett uppbyggt arbete. Förstudie kan mynna ut i ett utvecklingsprogram
som ska stödja de involverade i det arbetet. Syftet med dessa förslag sammantaget är att
stödja medarbetare i Malmö stad, aktiva i idéburen sektor och medborgare med
engagemang att samarbeta och lära på sätt som frigör mer resurser, leder till nya
lösningar, mer och effektivare insatser mot segregation - för jämlikhet och social
hållbarhet. Och stödja ledning, medarbetare möjliggöra och leda denna typ av arbete.
Utvecklingsprogrammet följer den tidsplan på tio år som regeringen och Delegationen
mot segregation har för sin strategi.
Utvecklingsprogrammet kan
vara upplagt i tre faser.
Förstudien som nu pågår. En
test och utvecklingsfas där
fokus är på att testa, börja
utveckla och genomföra. Syftet
är både att skapa värde direkt
men också att dra lärdomar
medan vi arbetar, och då
justera riktning på de olika nya
arbetssätt och strukturer som
föreslås. Efter detta följer en
fas som handlar om att etablera och skala utifrån vad vi har lärt
Nedan listas rubriker och mycket korta beskrivningar på förslagen från den 25:e oktober
och den 6:e november. De är grupperade utifrån en sortering i tema som gjordes på
plats den 6:e november. Det är både förslag som deltagarna arbetat fram och förslag
som processledarna utifrån de sammantagna dialogerna börjat att skissa på.
Utveckla former för styrning.
Tydliga krav på ledarskapet - ett ”styrande hur” behövs. Skapa strukturer för
tillitsbaserad styrning och att bygga kapacitet. Behövs tydliga krav på ledarskapet kring
hur vi arbetar med att lösa olika frågor, förslagsvis i form av en generell formulering
som signalerar en förväntan och en princip för genomförande.
Förslag 1,6.
Ledarutveckling
Se över ledarskapsprogram (ex. Framtida ledare) så att de har mer fokus på att leda för
samverkan och inkludering. Ev. kan ledare från civilsamhället ha några platser i
programmet varje gång. Malmö stads ledarskapsutveckling prioriterar fokus på att leda
för hållbar utveckling och då specifikt att leda i komplexitet, tillitsbaserad styrning och
samverkansledning.
Förslag 2,22

Utveckla och använd medskapande metodik
Kvaliteten för Malmöborna behöver hamna i fokus för vårt arbete. Metoder för
medskapande behövs för att lyckas med det. Forum för reell samverkan mellan
organisationer och myndigheter.
Citizen science: Använd kunskapsallianser för utveckling och lärande dialog och koppla
medborgarnivån med ledningsnivån.
Kommentar:
- Vi måste utgå från och Inventera och identifiera vad Malmöborna vill ha. Hur kan
staden och dess samverkansparter organisera sig för att klara detta?
- Det behövs möjlighet att snabbt kunna mobilisera brett och möta upp behov.
Förslag 3,5,7,12
Stärka kapacitet och kompetens gemensamt
Genomföra en årlig gemensam processledarutbildning där personer från Malmö stad,
idéburen sektor och näringsliv som just arbetar i för segregation strategiska områden,
erövrar ett gemensamt språk och liknande metodik för att arbeta med förändring
medskapande - att bjuda in många att driva förändring.
Fördjupad kunskapsutveckling kring avtalsformer, ex. IOP
Förslag 11,18
Organisering för lokalt arbete
Utreda och lägga fram ett förslag på hur Malmö stads lokala förankring, det lokala
utvecklingsarbetet ska få en nystart, etableras starkare och organiseras.
Lära av det som visar sig fungera, bygga på och stödja de befintliga strukturer, nätverk
som växt fram i flera av Malmös stadsområden. Stöd och engagera ett urval av lokala
initiativ att lära av varandra och stödja att lokala samarbetsinitiativ kan spridas, stödjas
eller skalas upp
Det behövs någon typ av lokal organisering för att inkludera civilsamhälle och
medborgare. Glapp i och med den centraliserade organisationen Malmö stad har nu.
Förslag 15, 16
Utveckla mandat och former för kolllegialt lärande
Ge medarbetare mandat och makt att samverka för medborgarens bästa. Många
medarbetare är kringskurna, svårt att samverka kring lösningar när arenan blir för liten.
Chefer och medarbetare byter plats för att bredda och fylla på kunskap om att driva
förändring.
Förslag 4, 9
Resurser och mobilisering för att möjliggöra inkludering
Resurstillskott och extra satsning för att möjliggöra för alla Malmöbor - speciellt med låg
socioekonomisk status eller boendes i områden med stor andel med låg socioekonomisk

status att organisera sig och inleda samarbete med andra föreningar eller kommunal
verksamhet. Mer resurser till förebyggande arbete och fler tidiga insatser
Förslag 19, 14
Flexibla inkluderande finansieringsformer
En finansieringsform där föreningar eller medborgarinitiativ får medel enklare för att
genomföra aktivitet eller utveckla idé och arbete. Prioritet bör vara på aktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden eller aktiviteter som möjliggör möten mellan personer i
Malmö som annars lever segregerade. Ger möjlighet att bygga kapacitet för att fler ska
bli delaktiga i att driva utveckling
Ekonomiskt stöd baserat på tillit och dialog snarare än ”avtalade pengar”
Förslag 20, 10
Mer direktmöten och teamarbete
Program för möten mellan unga i ”utsatta områden och politiker/beslutsfattare. Behov
av ökad direktkommunikation.
förslag 8
Tvärsektoriella team. Detta kan möjliggöras genom att viss del av tjänst 10% avsätts
som
resurs i arbete i andra sammanhang.
Förslag 12
Utveckla gemensam plattform
Plattform för gemensamt lärande och arbete, ej bara nätverkande. Ett partnerskap med
idéburen sektor och näringslivets representanter som bygger vidare på de gemensamma
plattformar som finns idag mellan idéburen sektor och föreningsliv. Denna skall ges
mandat av staden och delar av utvecklingsprogrammet kan
Förslag 13
Digital plattform
En delad digital plattform utvecklas som underlättar samordning, transparens och
självorganisering.
Förslag 13
Medborgarbudget, ny form för medborgarmakt.
Testa medborgarbudget i Malmö genomfört två omgångar på två olika ställen under
2019 och 2020.
Förslag 17
Malmö stads interna arbete
Växla upp det interna arbetet genom bland annat att medarbetare och ledning ska mer
spegla Malmös mångfald, att förnya rekryteringsprocesser utvecklas samt utveckling så
att de tjänster man erbjuder är ett stöd för alla Malmöbor, oavsett språk,
socioekonomisk status eller kulturell bakgrund. Malmö stad behöver växla upp sitt eget
arbete mot diskriminering.
Förslag 21

Samtal och prioritering
Efter att alla grupper kort presenterat sina förslag följde ett gemensamt samtal och
deltagarna fick i en rösta-med-kroppen-övning möjlighet att ta ställning för vilka förslag
som upplevdes som mest prioriterade.
De sex kluster av förslag som prioriterades av flest var, i prioriteringsordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Organisering för lokalt arbete
Utveckla gemensam plattform
Utveckla och använd medskapande metodik
Resurser och mobilisering för att möjliggöra inkludering
Utveckla former för styrning
6. Flexibla inkluderande finansieringsformer

Avslutning
David och Tom avslutade med tacka alla för att de deltog och för ett bra arbete under
förmiddagen. Processen fortsätter och alla uppmuntrades att med utgångspunkt i
dokumentationen prata med kollegor och chefer kring de teman som lyfts fram. Att
ställa frågan hur dessa kan stödja en utveckling. Eller om det är andra åtgärder som
behövs i ett övergripande utvecklingsprogram.

Under de sista minuterna gavs det utrymme för kommentarer och reflektioner från deltagarna
på temat ”något viktigt vi har gjort idag eller något som känns viktigt att tänka på till nästa
gång”.

- Hur kan universitet komma in bättre som stöd, snarare än expert. Jobbar mycket med lärande i
olika former.
- Intressanta förslag har tagits upp, men svårt att omvandla till min förvaltningsverksamhet i det
dagliga arbetet.
- Jätteintressant att höra om olika sätt att jobba bort segregation och arbetssätt. Tycker det är viktigt
att fokusera mycket på ungdomarna - bygga ett samhälle för alla. En kille från Rosengård ska inte
behöva säga att han inte kan bli politiker.
- Det handlar mycket om strukturer. Hur kan vi jobba oss förbi de hinder som finns för att komma
framåt.
- Vart man än åker i världen är segregation ett stort problem. Finns det bra exempel på arbete och
modeller för att jobba med segregation på andra håll.
- Vi vet att det linjära inte funkar. Det man behöver göra framåt, behöver vi en tydlig plan för.
- Vi vet att det behövs delaktighet, en tydlig målbild - omformulera i ett styrande hur så att vi kan
mobilisera brett och få en bra riktning. Det behövs också politiskt mod.
- Vi vet och vi har vetat länge, men vi gör ingenting.
- Det behövs uthållighet i test av nya lösningar och processer. Vi får inte förkasta för snabbt, processer
kring delaktighet tar tid.
- Jag sitter och saknar mitt gamla stadsdelsarbete - närheten och öppna kontaktytor. Min nya
placering och den nya organisationen begränsar mitt handlingsutrymme.

Lärandelabb träff 3.
20 november 2018 Storm, Malmö Universitet
Lärandelabbet är en del av en förstudie kring hur arbetet mot segregation i Malmö kan
växlas upp genom bättre former för sektorsövergripande samverkan, inkludering,
samordning och metodutveckling. Fokus är på ”hur” vi kan arbeta bättre tillsammans.
Syftet med dokumentationen är att stödja deltagarnas lärande individuellt och kollektivt
samt fungera som stöd för deltagarnas arbete med feedback och dialog.
På en uppstartsträff för förstudien den 18 oktober formulerades ett antal utmaningar
kopplat till förstudiens frågeställningar. Den 25 oktober fortsatte arbetet med en
fördjupad dialog kring utmaningarna och arbete inleddes med att skissa på lösningar.
Den 6 november fortsatte arbetet med att skissa på lösningar och förslag, gruppen tog
ställning till prioriterade området för det fortsatta arbetet. Träffen den 20 november
som hölls på Storm på Malmö Universitet var den sista träffen i lärandelabbet. Syftet
med detta avslutande möte var att förfina de förslag som har tagits fram tidigare. Och
dryfta frågor som inte nog blivit belysta.
Syftet med förslagen är att det ska vara lättare för medarbetare, ledning, föreningsaktiva,
medborgare och andra aktörer i Malmö att engagera sig i mer kraftfullt arbete
tillsammans.
Arbetet mot segregation handlar dels om ”vadet” – satsningar för att alla Malmöbor,
arbete, bostad, utbildning, trygghet och jämlik hälsa. Här finns det tydliga mål och
strategier och arbete som bedrivs i Malmö stads och föreningarnas kärnverksamheter.

Men det handlar också om ”hur”, dvs
att det ska göras gemensamt,
sektorsövergripande och genom
kunskapsallianser, inkludering som
stärker demokratin.
”Huret” är fokus för lärandelabbet
Både vad och hur behöver fungera bra
för att bästa resultat ska nås.

Sammanfattning av deltagarnas reflektioner.
• ”Vad har vi för fokusområden kring segregation i Malmö?” Flera av
deltagarna önskade mer konkreta samtal kring vad vi kan/bör arbeta med
kopplat till segregation, snarare än hur vi ska samarbeta.
• Många önskar en tydlig viljeriktning från Malmö stad, att det finns en
tydlig strategi för utvecklingsarbetet med att minska segregationen.
• Stadens arbete behöver samordnas där den samordnande funktionen
också har mandat att driva utvecklingsarbetet.
• Man vill utgå från befintliga strukturer och redan etablerade sammanhang
såsom Malmöandan och arbeta vidare utifrån dem. Använda
kompetensen som byggs upp i tidigare satsningar såsom
Områdesprogrammen.
• Skapa en kultur kring att vi löser detta tillsammans. Lokal
områdesutveckling är viktigt, liksom att det sker ett ömsesidigt kunskapsoch erfarenhetsutbyte där staden, föreningar och näringsliv lär av
varandra och delar med sig av sin kunskap.
• Prioritera lokal närvaro och långsiktigt relationsbyggande. Den lokala
närvaron i utsatta områden är viktig, inte bara i valtider och inte vara i
vissa områden.
• Presentera en samlad bild av vad Malmö behöver. Viktigt att de olika
aktörerna inte konkurrerar om medel för utveckling, eller arbetar för
isolerat var för sig. Man ser helst ett gemensamt koncept för hur Malmö
ska ta sig an denna utmaning.
• Hållbar finansiering: Det finns en önskan om både mindre
resurser/medel för att sätta igång initiativ och en mer långsiktig satsning
med finansiering som inte baseras på projektmedel.

Förstudiens olika delar
Lärandelabbet undersöker och lämnar förslag på hur vi kan utveckla bättre
sektorsövergripande arbetssätt, som är mer inkluderande för att motverka segregation.
Stadskontoret genomför även en inventering i Malmö stad, med fokus på vad de olika
förvaltningarna arbetar med och vill lyfta fram inom detta område.
Malmö Universitet (MAU) har fått ett uppdrag att göra en kartläggning om hur
segregationen ser ut i Malmö.
Därutöver är det 10 föreningar i Malmö som genomför egna förstudier.
Kommentar ang Malmö universitets kartläggning:

”Att kartlägga segregation det gör man inte på en gång. Hör och häpna, det har aldrig
gjorts förut! Det har aldrig funnit någon konsensus om hur det ska mätas och förstås
över tid, när kan man säga att det minskar. Den speglar en ögonblicksbild hur det ser
ut med bostäderna och människorna i 192 områden i Malmö”
Vilken beredskap finns det i Malmö stad att arbeta vidare utifrån den rapport som MAU tar fram?

Del i ett större skifte
Omställningen mot att arbeta inkluderande, genom samverkan i kunskapsallianser - är
en del av ett större skifte. De traditionella sätten att arbete i kommunen är etablerade
och stöds av de rutiner och den kompetens som finns. Behovet av insatser är stort för
att en organisation verkligen ska erövra kompetens, metoder och strukturer som gör
resultaten i den högra kolumnen mer möjliga. Och att undvika de risker som lyfts i den
vänstra kolumnen. Flera sätt att leda, styra och organisera sig behövs.
Risker då arbetet arbete sker i etablerade
strukturer och med traditionell kompetens.

Möjligheter med inkluderande och
sektorsövergripande sätt att arbeta och
organisera

Insatser görs över huvudet på
Malmöborna och bjuder in dom som
passiva mottagare.

Malmöborna bjuds in som medskapare, deras
behov och resurser är utgångspunkt.

Insatser sker i stuprör mer utifrån
organisationens begränsningar än
människors behov. Fokus på symtom

Organisering styrs utifrån Malmöbornas behov
och olika resurser kombineras. Fokus på orsaker.

Det handlar om vad Malmö stad ska göra.
Malmö stad genomför.

Malmö stads insatser görs i samarbete med andra
så att nya resurser frigörs och nya lösningar
utvecklas. Malmö stad faciliterar.

Utvecklingsarbetet är centraliserat och
styrt av Malmö stad. Traditionellt sätt att
styra, sätta mål och följa upp

Det finns strukturer för lärande, så att de som
leder och arbetar med insatserna kan utveckla
utifrån vad man lär sig.
Fler aktörer tar gemensamt ansvar för det
strategiska arbetet.
Tillitsbaserad styrning.

Fokus på lösningar inom ramen för
rådande system och strukturer.

Innovationer kan utvecklas och fokus på
förändring av system och strukturer.

Modell för förändring av system
Processledaren David Ershammar reflekterade kring dessa skiften, vad som kommit upp
i förstudien och presenterade en modell som försöker fånga detta. När det handlar om
förändring på så många nivåer, i attityder, kunskapsbas, sätt att arbeta och strukturer så
kan man inte styra, detaljplanera fram en förändring. Att stödja förändring kräver att ett
ledarskap som engagerar flera delar av systemet och stödjer genom att namnge det nya
som växer fram, koppla samman i nätverk och ge näring att de som arbetar för det nya
utvecklar en praktik och teori som kan utmana det etablerade. Och sedan synliggör detta
alternativ.

Den första loopen symboliserar det etablerade systemet – de etablerade sättet att jobba.
Men som för alla system finns det en topp, sen går det ner, då det inte längre fungerar
och tjänar syftet. Den andra loopen symbolisera det nya som skapas, ett nytt sätt att
arbeta som på sikt kan bli ett nytt system.

Det finns ett antal roller man kan ta i detta skifte. Pionjärer, enskilda initiativ som
provar något nytt. Detta kan vara ensamt, flera initiativ dör ut.
Men nätverk bildas med andra som är intresserade av samma sak
De kan forma en metodgemenskap, ett mer gemensamt sätt att tänka och praktisera
Nu dokumenterar man, beskriver följer upp samt börjar hitta vägar att organisera och
skapa en plats för det nya.
Så småningom kan kan detta bli ett inflytelserikt system kan på ett annat sätt möta och
bära de behov som det gamla systemet gjorde.
Som ledare behöver vi namnge pionjärerna, koppla samman de nätverk som finns, Ge
näring och utrymme för de nya initiativen att utvecklas, till sist handlar det om att
synliggöra det nya systemet. Det finns många andra roller i detta arbete:
Beskyddare, man är del av det etablerade systemet men gör möjlighet för det nya att ta
plats, genom exvis finansiering.
Brobyggare – personer som kan brygga mellan systemen, prata samma språk, koppla
samman det gamla systemet med det nya.
Att ta hand om dem och det i det etablerade systemet som behöver släppa taget om
invanda sätt att tänka och arbeta är viktigt.

Deltagarna ställde sig vid den plant i förändringen, den de känner igen sig i.

Deltagarkommentarer under övningen
Brobyggare – jag har en fot på brobyggare, en i nätverk. Har gjort en lång resa på Röda korset. Det
finns ett nytt sätt och ett gammalt sätt. Ingår även i nätverk utanför organisationen.
Beskyddare – helt enkelt utifrån att jag arbetar som tjänsteperson i kommun. Viktigt att ha kunskap
om de ramar som finns, förstå när man bryter emot någonting Egentligen är min roll att bygga nätverk.
Men i detta sammanhang representerar jag även min sociala och ekonomiska bakgrund.
Jag tycker det är en bra modell, men bra om vi kan applicera den på en bild, annars går vi in med
olika saker i detta.
Det finns mycket av ett omhändertagandeperspektiv. Frågan är hur vi ska få ut mer av en
kunskapsallians, det får inte effekt uppåt i systemet, det hänger inte ihop. Det är så mycket som
behöver förändras och det är så starka system, men vi måste ge oss ut och prova.
Jag tror att det även finns personer i kommunen som vågar testa.
För mig beror det mycket på organisationens kultur, eftersom vissa delar av Malmö stad är inte dåliga
på att namnge saker, man har frihet och mandat att göra saker, då kan man arbeta med nätverk och
koppla samman personer. Egentligen är det kanske de som inte är här idag som behöver (den här
modellen), att människor i deras verksamhet får utrymme för att utveckla, istället för att skydda
systemet som finns. Det är min frustration som tjänsteman, det är som att vi inte finns. Men hur
mycket utrymme och mandat får vi inom våra tjänster…? (till att göra saker annorlunda).

Förslagen som arbetats fram i lärandelabbet
Det bedrivs mycket bra arbete i linje med denna ambition i Malmö. Men att ställa om till
arbete i samverkan, i kunskapsallianser och till inkluderande arbetssätt med Malmöborna
har ofta visat sig vara svårt. Det finns behov av utvecklingsstöd till Malmö stads
förvaltningar och samarbetspartners som föreningar, akademi och företag för att klara
av att ytterligare utveckla ett gemensamt arbete. Det saknas tillräckligt stöd, styrning och
strukturer att kunskapsallianser och det inkluderande arbetet som arbetsform skall
fungera bra.
Insatser inom sex insatsområden som svarar mot behov som framkommit ur förstudien.
Vissa lyfter fram viktiga aspekter att beakta i arbetet, formulerade som
rekommendationer medan andra innehåller förslag på konkreta insatser.
1.
2.
3.
4.

Organisering för lokalt utvecklingsarbete
Utveckla gemensam plattform och kompetens.
Resurser och mobilisering för att möjliggöra inkludering
Utveckla former för styrning
5. Flexibla inkluderande finansieringsformer
6. Ledarskap och styrning.

Läs gruppernas egen dokumentation av samtalen i lärandelabbets dokumentmapp. Har
ni inte tillgång till den och vill ha det.

En av grupperna arbetade med
behov av och former för lokalt
utvecklingsarbete.
Mer detaljerade anteckningar
från det samtalet kan fås mot
förfrågan

Open Space:
”Vad behöver vi mer göra, utforska eller skriva för att vårt arbete ska leda till förändring
för Malmöborna? Nedan återfinns en summering av hur gruppdiskussionerna
presenterades i helgrupp

Medskapande processledning
Några som arbetat med det och några som inte alls kommit i kontakt med det. Ett
förhållningssätt som är viktigt, inte bara metoden i sig. Viktigt att lyfta fram konkreta
exempel på hur det kan se ut, behöver synliggöra värdet av detta arbetssätt. Det måste
upp till strategiska beslut för att jobba med det. Men kan ni inte bara koppla in det i de
kunskapsallianser som finns?
Kan de som arbetar med medskapande stötta varandra? Ett bra sätt är att först fatta
strategiska beslut och sen direktiv om hur de ska genomföras.

Gemensam plattform
Hur kan vi använda befintliga arbeten som är ingång som en struktur för arbetet
framöver? Malmöandan innehåller väldigt mycket av intentionerna, där finns också ett
förslag kring vad vi kan samverka kring, t.ex. de små barnen, hur deras barndom ser ut i
Malmö. Personer som är anställda för att bygga upp det. Vi behöver inte något parallellt
till det. Behöver se över kopplingen till Meet Malmö som är ett initiativ för kopplingen
till näringslivet. Forward Malmö finns också. Hur kan vi använda våra resurser effektivt?
Se över kopplingarna och hur vi använder vårt engagemang och resurser bäst! Stärka det
vi har istället för att skapa nytt.
De gemensamma handlar om hållbar utveckling, och de globala målen. Föreningen kan
samlas kring hur vi kan arbeta med hållbar utveckling.

Lokalt utvecklingsarbete
Gruppen känner att det behövs. För att de ska lyckas krävs en tydlig samordningsroll
som har lokal närvaro, arbetar relationsbyggande och kapacitetsbyggande. Ömsesidigt
utbyte av kapacitet och kunskap, det är inte bara Malmö stad har kunskap, föreningar
och näringslivet besitter en stor kunskap om områdena.
Olika områden befinner sig i olika faser, i Lindängen har det funnits ett etablerat
samarbete men i andra områden som har många föreningar är det inte likadant, kan till
och med finnas konkurrens mellan områdena och aktörerna, vi behöver arbeta med
olika prioriteringar för att få igång i det arbetet. Långsiktiga resurser krävs, svårt att hålla
igång ett utvecklingsarbete om man hela tiden är beroende av projektpengar.
Nästa steg för Malmö stad: förvaltningschefer behöver träffas för att ange viljeriktning.
Intention att arbeta under en viss period. Bra om man också kan ange medel till detta.
Malmö stad har personer som har arbetat i områdesprogrammen och som har en grym
kompetens! Kan vi leta upp dem?

Avslutande diskussion
Vad händer nu? Nu arbetar förstudien vidare med de förslag som vuxit fram, bland
annat i möte med Malmö stads ledninsggrupp mm. Det är osäker hur och när detta tas
upp som politiskt ärende. Det är även i dagsläget oklart om det statliga stödet kommer
eller inte eftersom det ännu inte finns någon regering eller budget. Så som tidigare
nämnts, Det finns flera oklara förhållanden i denna process.
”Jag har varit runt och träffat personer på förvaltningarna, för att få en överblick hur
man själv ser på sitt ansvarsområde i detta arbete. Planen är att få till ett beslutsärende i
januari eller februari. Politiken är också informerade. Under december kommer vi bygga
vidare på de sex delarna och det som sagts idag.
Joel: Tacksam för att vi får vara med i detta samtal kring ”huret”, även om vi också vill
prata om ”vadet”!
Tidsplan
Fas 1 – Utveckling och test 2019-2020
Fas 2 – Etablering 2021Regeringen avser ge långsiktigt stöd till en tioårig plan. Förstudien ser att Malmö stads
höga ambitioner att ställa om sättet vi arbetar till sektorsövergripande, kunskapsbaserat
arbete i kunskapsallianser kräver bättre förutsättningar och stöd. Deltagarna avslutade
med att dela ett ord, något som kan symbolisera något de tar med sig från detta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanhang
Erfarenhet
Lärorikt och intressant’
Malmöandan
Modigt
Kämpa på
Ny kunskap
Tankeväckande
Fortsatt arbetspepp
Processtillit
Testande utforskande
Lärande om aktörer, gemensamma visioner, komplex verklighet
Lätt
Kul men förvirrande

Dokumentationen av träffarna i
lärandelabbet gjordes direkt efter varje
träff och speglar innehållet från
respektive träff. Den är sammanställd
av David Ershammar vid
Stadskontoret.
Den var en del av en förstudie om
arbetet mot segregation som bedrevs
med stöd av regeringen och
Delegationen mot segregation.
Förstudien leddes av Kansliet för
hållbar utveckling, Stadskontoret,
Malmö stad.

