Rapporten visar att en deltagarorienterad verksamhet som utgår
från en noggrann behovsinventering möjliggör ett värdeskapande
socialt arbete för och med målgruppen. Precis som socialt arbete
överlag kännetecknas emellertid Unga Station Vårbergs verksamhet
av en oförutsägbarhet som gör det svårt att planera och leva upp
till krav på mätbarhet. Vårberg som plats kännetecknas vidare av
osäkra bostadsförhållanden, vilket komplicerar arbetet med att motivera människor att engagera sig lokalt.
Magdalena Elmersjö är lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Detta är hennes bidrag till diskussionen om värdeskapande
frivilligt socialt arbete.
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Unga station Vårberg är en mötesplats för barn, ungdomar, föräldrar och deras nätverk i södra Stockholm. Den här rapporten bygger på materialet från ett aktionsforskningsprojekt där forskare och
medarbetare tillsammans samlat in kunskap om verksamheten och
dess arbete. En central fråga har handlat om förankringsprocessen
och i vilken utsträckning verksamheten är värdeskapande, det vill
säga grundar sig på målgruppens behov.

VÄRDESKAPANDE

FRIVILLIGT

SOCIALT

ARBETE
En rapport om verksamheten Unga
station Vårbergs förankringsprocess
och värdeskapande förmåga
Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

VÄRDESKAPANDE

FRIVILLIGT

SOCIALT

ARBETE
En rapport om verksamheten Unga
station Vårbergs förankringsprocess
och värdeskapande förmåga
Magdalena Elmersjö

Södertörns högskola

Södertörns högskola
Biblioteket
SE-141 89 Huddinge
www.sh.se/publications
© Magdalena Elmersjö

Publicerad under Creative Commons Attribution
3.0 Unported License
Omslagsbild: Självporträtt, Unga station Vårberg, 2019.
Foto: Annika Jansson Selim
Omslag: Jonathan Robson
Grafisk form: Per Lindblom & Jonathan Robson
Tryckt hos Elanders, Stockholm 2020
Research Reports 2020:1
ISSN 1403-5111
ISBN 978-91-89109-24-7

Innehållsförteckning
Förord ................................................................................................................7
1. Inledning .......................................................................................................9
Syfte och frågeställningar .........................................................................11
Disposition.................................................................................................12
Diskussionsfråga kapitel 1 .......................................................................13
2. Centrala begrepp ........................................................................................15
Begreppet plats ..........................................................................................15
Begreppet aktör .........................................................................................17
Begreppet förankringsprocess .................................................................19
Begreppet tillit ...........................................................................................20
Diskussionsfråga kapitel 2 .......................................................................21
3. Socialt arbete med flera aktörer ...............................................................23
Diskussionsfråga kapitel 3 .......................................................................25
4. Organisationen, verksamheten och platsen ...........................................27
Stockholms Stadsmission och dess värdegrund ...................................27
Beskrivning av Unga station Vårberg ....................................................28
Vårberg som plats .....................................................................................29
Diskussionsfråga kapitel 4 .......................................................................31
5. Värdeskapande socialt arbete ...................................................................33
De kontextuella villkoren .........................................................................33
Ett värdeskapande frivilligt socialt arbete..............................................35
Diskussionsfrågor kapitel 5 .....................................................................37
6. Om aktionsforskningsprojektets genomförande...................................39
Deltagande arbete......................................................................................43
Enskilda intervjuer med externa personer ............................................44
Studiebesök och aktiviteter ......................................................................45
Organisatoriska nätverkskartor ..............................................................47
Referensgruppen .......................................................................................47
Aktionsforskningsprojektets utbildnings- och
forskningssammanhang ...........................................................................49
Diskussionsfrågor kapitel 6 .....................................................................49
7. Unga station Vårbergs roll i Skärholmens stadsdelsförvaltning .........51
Platsen och boendesituationen ...............................................................51
Frivilligorganisationernas roll och funktion .........................................54
Betydelsen av mötesplatser ......................................................................55
Diskussionsfrågor kapitel 7 .....................................................................58

8. Förankringsprocessens början .................................................................59
Erfarenheter av målgruppen och området ............................................59
Den diskursiva bilden av målgruppen och området ............................60
Behovsorienteringen .................................................................................62
Diskussionsfråga kapitel 8 .......................................................................65
9. Värdeskapande socialt arbete i Unga station Vårberg .........................67
Värdegrundens materialisering i värdeskapandet ...............................67
Platsen och människan.............................................................................69
Nätverksbyggande .....................................................................................73
Diskussionsfrågor kapitel 9 .....................................................................76
10. Det sociala arbetets oförutsägbarhet .....................................................77
Att förstå oförutsägbarheten i det sociala arbetet ................................77
Att förstå en förankringsprocess och vilka faktorer som inverkar ....80
Diskussionsfråga kapitel 10 .....................................................................81
11. Med gemensamma krafter ......................................................................83
Rekommendationer ..................................................................................85
Diskussionsfrågor kapitel 12 ...................................................................86
Referenser........................................................................................................87
Bilaga 1. Alla diskussionsfrågor i rapporten ..............................................91
Bilaga 2. Första idéväggen .............................................................................93
Bilaga 3. Andra idéväggen.............................................................................94
Bilaga 4. Höstaktiviteter ................................................................................95
Bilaga 5. Exempel på aktivitet .......................................................................95
Bilaga 6. Exempel på aktivitet .......................................................................96
Bilaga 7. Organisatorisk nätverkskarta 1 ....................................................96
Bilaga 8. Organisatorisk nätverkskarta 2 ....................................................97
Bilaga 9. Organisatorisk nätverkskarta 3 ....................................................97
Bilaga 10. Organisatorisk nätverkskarta 4 ..................................................98
Sammanfattning .............................................................................................99
Summary .......................................................................................................103
 ﻣﻠﺨﺺ...............................................................................................................107

Förord
Det här Aktionsforskningsprojektet har bedrivits med externa
forskningsmedel och varit förlagt till Södertörns högskola och
ämnet socialt arbete vid institutionen för samhällsvetenskaper.
När projektet inleddes hösten 2018 fick det arbetsnamnet: ”Med
gemensamma krafter. En studie om hur Stockholms Stadsmissions mötesplats för barn, ungdomar och föräldrar kompletterar
andra verksamheter i Vårberg”. Det har under studiens genomförande varit intressant att se hur olika krafter, det vill säga hur olika
delar av kommunen, olika föreningar, verksamheter, större organisationer, individer, grupper och olika yrkeskategorier möts i ett
engagemang för platsen Vårberg och människorna som bor där.
Jag vill rikta ett stort tack till Stockholms Stadsmission som
finansierat projektet och därmed gett mig och medarbetarna på
Unga station Vårberg möjlighet att bedriva det tillsammans. Därmed vill jag också rikta ett tack till er medarbetare som med stort
engagemang och tålamod tagit emot mig i gruppen. Det har blivit
många samtal och ur en kunskapsaspekt har detta aktionsprojekt
på många sätt förverkligat tanken om att lära genom att göra.
Forskningsprojektet har också tydligt visat på betydelsen av olika
kunskaper för att åstadkomma förändringar.
Tack också till er intervjupersoner som ingår i studien! Ni har
genom att berätta om ert arbete och dela med er av era erfarenheter
visat vad som är viktigt att göra. Det kommer aldrig vara möjligt att
på ett rättvist sätt återge betydelsen av det arbete som sker, vare sig
inom Unga station Vårberg, Stockholms Stadsmission, kommunen
eller på förvaltningen i Skärholmen. Men jag hoppas att den här
rapporten kan synliggöra de möjligheter och utmaningar som är en
del av det vardagliga arbetet och hur gemensamma krafter bidrar
till att skapa ett Vårberg för alla.
Slutligen vill jag tacka den referensgrupp som funnits med
under projektets genomförande. Diskussionerna med er och era
kommentarer och förslag har varit av stor betydelse. Jag vill även
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tacka mina kollegor vid ämnet socialt arbete som läst och kommenterat rapporten. Särskilt tack till Sylwia Koziel som läst flera utkast
och som kommit med stöttande tillrop och till Lisa Kings som
initierade forskningsprojektet och kommenterade det inledande
forskningsförslaget.
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1. Inledning
Socialt arbete bedrivs idag av ett stort antal välfärdsaktörer som
återfinns inom den offentliga, privata och ideella sektorn. I den
ideella sektorn finns både avlönade och oavlönade socialarbetare
som exempelvis kan ingå i olika frivilligorganisationer. Oavsett var
socialarbetarna befinner sig innebär deras roll att de oftast kommer
i kontakt med människors utsatthet i någon form och att deras
insatser kan få stor betydelse för människors liv. Den här rapporten
handlar om hur en frivilligorganisations verksamhet fungerar värdeskapande för människor och dess relation till det offentliga samhället. Med värdeskapande menas att verksamhetens arbete ska
grunda sig på de behov som målgruppen för verksamheten uttrycker. Tanken är att rapporten ska kunna användas av både studenter, forskare och praktiker.
Rapporten bygger på materialet från ett aktionsforskningsprojekt med namnet ”Med gemensamma krafter. En studie om hur
Unga station Vårberg kompletterar andra aktörer i Vårberg”.
Projektet utgörs av en organisationsstudie med fokus på verksamheten Unga station Vårberg (UsV), dess förankringsprocess och
värdeskapande förmåga och bidrar till forskning om civilsamhället.
UsV är en mötesplats för barn och ungdomar mellan 0–16 år och
deras föräldrar och nätverk (Unga station Vårberg, 2019).1 Målet
med verksamheten är att skapa en trygg plats för gemenskap och
stöd. Flera typer av aktiviteter bedrivs inom verksamheten:
•
•
•

småbarnsverksamhet för prat, lek, musik och fika
tjejverksamhet för vila, aktiviteter och gemenskap
öppen verksamhet med aktivitet och middag

Verksamheten erbjuder även läxläsning, kollo och utflykter, föräldrastöd samt samtal. UsV som ett exempel på frivilligorganisation
utgör ett komplement till kommunala tjänster och har inget avtal
med någon offentlig aktör. Utifrån detta bidrar denna rapport med
1

https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/barn-och-unga/unga-station-varberg
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ny kunskap om hur en frivilligorganisation som kompletterande
aktör förankrar en verksamhet i relation till kommunala ambitioner
och förutsättningar utan någon kommunal uppföljning eller kvalitetsmätning av verksamheten.
Aktionsforskningsprojektet bedrevs under hösten 2018 och delar av våren 2019 med finansiering av Stockholms Stadsmission.
Bakgrunden till projektets genomförande är uppstarten av UsV och
behovet av att följa förankringsprocessen med fokus på hur verksamheten kompletterar andra aktörer i Vårberg, både andra frivilliga och offentliga. I Stockholms stad bedrivs flera olika verksamheter och projekt som avser att tillgodose behov hos särskilda målgrupper, ofta inom områden där det finns socioekonomiska utmaningar. Inom ramen för ”Fokus Skärholmen” (Skärholmens
stadsdelsförvaltning, 2017) planerar Stockholms stad för flera nybyggnationer och investeringar i Skärholmen som syftar till att
höja livskvaliteten för de boende. I detta utvecklingsarbete betraktas Vårberg som en av de största utmaningarna eftersom området
utmärker sig när det kommer till brister i levnadsvillkor och upplevd otrygghet bland de boende. ”Fokus Skärholmen” tar ett tydligt
avstamp i platsens och bebyggelsens betydelse för möjligheten att
förbättra människors livskvalitet. För området Vårbergs del finns
ett särskilt fokus på barn i förskola och skola.
I en pluralistisk välfärdsstat där offentliga och ideella aktörer
verkar sida vid sida har båda aktörerna de kommunala förutsättningarna och ambitionerna att förhålla sig till. Det finns även en interrelationell aspekt där förtroendet för staten kan påverka förtroendet
för frivilligorganisationerna och tvärtom (Herrington, 2009, s. 952).
Den nationella överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges
kommuner och regioner (SKR) och idéburna organisationer bygger
på sex principer som berör: självständighet och oberoende, dialog,
kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald (Prop.,
2008/09:207). Överenskommelsen syftar till att stärka de idéburna
organisationernas självständighet och oberoende i funktionen som
röstbärare och opinionsbildare. I överenskommelsen finns också
en ambition att bidra till en större mångfald av utförare vilket kan
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sägas ge frivilligsektorn ett berättigat utrymme (Reuter, 2012, s.
219–241).
Det finns politiska ambitioner att välfärdsstatens tjänster ska
vara tillitsbaserade, men frivilligorganisationernas roll i dessa ambitioner diskuteras inte uttryckligen (Dir., 2016:51). Välfärden ska
vara utformad efter människors behov och organiseringen, ledarskapet och kulturen behöver då kännetecknas av att det finns ett
gemensamt innehåll i vad det innebär att utforma tjänster utifrån
människors behov (Bringselius, 2018 a, s. 22). Med en ökad värdegemenskap, där det finns en samstämmighet i vilka prioriteringar
som ska göras och vilka värderingar som ska genomsyra verksamheter och organisationer, ska välfärdstjänsterna bli mer tillitsbaserade. De politiska ambitionerna syftar till att balansera upp den tonvikt som legat på New Public Management-inspirerande system
som bidragit till att förstärka betydelsen av att mäta kvalitet i olika
mätetal och detaljstyra verksamheter (Blomqvist, 2004). Medan den
ideella sektorns roll i denna värdeskapande process är oklar går det
att konstatera att NPM-tanken om kontroll och kvalitetssäkring
även har spillt över på den ideella sektorn, både i Sverige och internationellt (Eikenberry, & Kluver, 2004; Wijkström, 2012, s. 20–21;
Neubeck, 2016). Mer kunskap behövs om hur det sociala arbete
som sker i ideella sektorn och inom frivilligorganisationer kan förstås i relation till den tillitsskapande process som påbörjats i det
offentliga. Vad som i denna rapport beskrivs som värdeskapande
och värdeskapande förmåga förstås som resultatet av ett arbete som
bygger på att erhålla människors tillit genom att tillgodose de behov
som finns (jfr Bringselius, 2018 a, s. 22). Det inkluderar socialarbetares förståelse av vilken funktion tillit fyller i ett samhälle och vad
dess motsats, misstro, ger för konsekvenser för enskilda individer,
grupper och samhällen.

Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och analysera förankringsprocessen i en specifik verksamhet som vänder sig till barn,
föräldrar och unga. Syftet är även att bidra med en förståelse av
frivilligt socialt arbete och dess värdeskapande förmåga i relation till
11
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föreställningar om platsen och människorna på platsen. Syftet specificeras med följande frågeställningar:
1. Vilken funktion fyller Unga station Vårbergs verksamhet i relation till kommunala förutsättningar och ambitioner för Vårberg?
2. Hur förankras och utformas Unga station Vårbergs verksamhet
i relation till andra frivilliga och offentliga aktörer?
3. På vilket sätt är Unga station Vårberg värdeskapande?
4. Under vilka förutsättningar sker deltagandet i verksamheten i
relation till verksamhetens förankringsprocess?
I rapportens olika beskrivande och analytiska delar belyses verksamhetens förankringsprocess och värdeskapande förmåga utifrån
en teoretisk inramning av värdeskapande frivilligt socialt arbete.
Förankringsprocessen och den värdeskapande förmågan behandlas
även mot bakgrund av en förståelse av socialt arbete som ett arbete
som bedrivs av flera olika aktörer som verkar inom den offentliga,
privata och frivilliga sektorn. För UsV:s del handlar det även om att
verksamheten bedrivs i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och Stockholms Stadsmission som är verksamhetens huvudorganisation.

Disposition
Rapporten utgörs av elva kapitel varav de inledande delarna, kapitel
ett till fem, ger en beskrivande grund för att visa hur plats, aktör och
organisation kan förstås teoretiskt. I kapitel sex redogörs för aktionsforskningsprojektet i sin helhet, hur insamlingen av materialet gått
till och studiens sammanhang. I kapitel sju besvaras frågeställningen: ”Vilken funktion fyller Unga station Vårbergs verksamhet
i relation till kommunala förutsättningar och ambitioner för Vårberg?”. Kapitlet lyfter fram de kommunala föreställningar, ambitioner och förutsättningar som finns om platsen Vårberg och människorna där. I kapitel åtta besvaras frågeställningen: ”Hur förankras och utformas Unga station Vårbergs verksamhet i relation till
andra frivilliga och offentliga aktörer?”. Kapitlet visar att den inledande delen i förankringsprocessen bland annat handlade om att
12
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lära känna området och målgruppen samt undersöka vilka föreställningar som fanns om platsen Vårberg. I kapitel nio besvaras
frågeställningen: ”På vilket sätt är Unga station Vårberg värdeskapande?” Inom verksamheten UsV breddas betydelsen av samhällssyn genom att betona samhället i människan och platsens betydelse
för människors möjlighet att förverkliga sin livspotential. I kapitlet
beskrivs även det sociala nätverksbyggande som sker inom ramen
för verksamheten. I kapitel tio besvaras framförallt frågeställningen:
”Under vilka förutsättningar sker deltagandet i verksamheten i relation till verksamhetens förankringsprocess?” genom att behandla
det sociala arbetets oförutsägbarhet. I det här kapitlet åskådliggörs
olika faktorer som påverkar deltagarnas deltagande. I kapitel elva,
rapportens slutkapitel, sammanfattas rapporten och det lämnas förslag på framtida forskningsfrågor. I slutkapitlet lämnas även fyra
rekommendationer till socialarbetare och verksamhetsledare inom
socialt arbete.
Det har varit en ambition att göra rapporten så tillgänglig som
möjligt avseende språk och struktur för att den ska kunna användas
av både studenter, forskare och praktiker. Varje kapitel avslutas
med diskussionsfrågor som kan användas för att diskutera värdeskapande frivilligt socialt arbete. Diskussionsfrågorna finns också
samlade i en bilaga (Bilaga 1). Både diskussionsfrågor och rekommendationer syftar till att synliggöra den egna verksamheten, lyfta
blicken och stärka den röstbärande funktionen.

Diskussionsfråga kapitel 1
Vad finns det för möjligheter och begränsningar med att både
offentliga och ideella aktörer verkar på samma plats gentemot
samma målgrupp?
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2. Centrala begrepp
I det här kapitlet behandlas rapportens centrala begrepp plats,
aktör, förankringsprocess och tillit. Dessa har varit behjälpliga i
uppgiften att skapa en förståelse för arbetet inom Unga station
Vårberg (UsV) och hur verksamheten utformas.

Begreppet plats
Begreppet plats är centralt för studien och förstås i denna rapport
utifrån en urbanteoretisk ingång som betonar det geografiska
områdets betydelse för att förstå relationen mellan samhället och
människan. Ett område som kännetecknas av socioekonomiska
utmaningar kan leda till negativa uppfattningar om platsen i sig och
i förlängningen om de människor som bor där. Lisa Kings (2011)
formulerar det som att: ”Å ena sidan skapar människan plats genom användning och å andra sidan påverkar plats i sin tur dess
användare” (2011, s. 141). Människor kan också få olika förutsättningar beroende på vilken plats de befinner sig på, och beroende på
vilka föreställningar som finns om platsen (Holmqvist 2015; Hörnqvist & De los Reyes, 2016).
Under studiens genomförande fyllde Skärholmen femtio år
vilket firades på olika sätt. På Kulturteatern i Skärholmen hölls ett
event på temat Skärholmen femtio år där fyra olika personer med
olika bakgrund deltog i ett samtal om Skärholmen förr och nu. De
deltagande var Karin Ahlzén projektchef för Fokus Skärholmen,
Mats Franzén professor emeritus vid Uppsala universitet som länge
intresserat sig för bostads- och urbanforskning, Stephan Guiance
som växte upp i Skärholmen och fortfarande bor kvar och Assefa
Hailu som är projektledare för Mitt 127, en mobiliseringsgrupp
som stödjer ungdomars arbete med att förändra sin lokala omgivning. Jag återger här en beskrivning av centrala delar av samtalet
eftersom det blev en del av min förförståelse av Skärholmen som
plats (Vårberg inkluderat).
Samtalet tog sin utgångpunkt i temat ”Från mönster till monster”. Med detta åsyftades att Skärholmen gått från att vara ett
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mönsterområde med nya fräscha boenden och ett centrum för
mänskliga möten till att bli ett så kallat problemområde. Franzén
beskrev hur skapandet av Skärholmen var en del av att lägga människors vardag till rätta men att vardagen blev så tillrättalagd att
människor interagerade allt mindre med varandra. Samtidigt beskrev Guiance sin flytt från Stockholms innerstad till Skärholmen
som att vardagen blev både enklare och mer innehållsrik. Från att
ha vuxit upp med kallvatten och dass på gården fick han nu bo med
sin familj i ett rymligt boende och med alla de faciliteter det fanns
att önska på den tiden. I skolan i Skärholmen fick de nya fina böcker
och det fanns en rik tillgång på material som pennor, kritor och
papper. I en tillbakablick på hur det var beskriver Guiance att han
än idag kan bli arg på människor som klagar på området. Samtidigt
lägger han till att det hände något när han blev tonåring. Världen
krympte och valet stod mellan att bli vuxen och något stort, som
läkare, eller vara kvar i området och kanske inte bli något alls. I
Guiances beskrivning verkade det som att paletten saknade en hel
del färger. Hailu bekräftar detta genom att tala om att det ser likadant ut idag. Ungdomar i Skärholmen och områdena runt om,
känner inte till att de kan utbilda sig och arbeta med en mängd olika
yrken. De vet om att man kan bli läkare och advokat men inte att
man kan bli arbetsterapeut, revisor eller kurator. Även ungdomar
på andra håll i Sverige behandlas olika beroende på plats och bakgrund och får begränsande framtidsbilder av hur de kan förverkliga
sin livspotential. Stigendal (2016) visar med exempel från Malmö
hur vissa ungdomar särbehandlas och hamnar i en rundgång av
praktikplatser, korta anställningar, och provanställningar. I Malmö
bedrevs projektet ”New city” under åren 2009–2011 med syftet
att ”tillsammans med ett brett partnerskap och unga coacher bryta
ungas utanförskap” (2016, s. 279). En ungdomscoach inom projektet beskriver det så här:
Ungdomarna som vi möter har lärt sig att vara helt inställda på ”att
få ett jobb” – inte att etablera sig på arbetsmarknaden. Och systemet som det är uppbyggt nu verkar också syfta till just det: ungdomar ska vara redo att jobba och det ska vara lätt att anställa dem
med korta kontrakt, timanställningar, förlängda provanställningar
16

2. CENTRALA BEGREPP

och praktikplatser. Men det är svårt för ungdomarna att etablera
sig och få ta del av trygghetssystemet. Avgifter för a-kassa har blivit
dyrare och lagen om anställningsskydd har blivit svagare.
(Stigendal, 2016, s. 51)

Hailus beskrivning av ungdomarnas uppfattningar om sin framtid
i Skärholmen kan förstås som att de befinner sig på en plats där
deras framtidsmöjligheter blir beskurna. Det gör dem också till
föremål för kortsiktiga jobbsatsningar likt de som beskrivits ovan.
Jobbetablering som utgår från ett självförverkligande av en individs
inneboende önskningar, behov och resurser är en process som tar
lång tid och är sällan knuten till en enda plats eller ett enda sammanhang. Samtidigt har Skärholmen förändrats, eller snarare inte
förändrats, sedan den storhetstid Guiance beskriver. Ahlzén belyser
att idag handlar kritiken mot stadsplaneringen framförallt om planeringen av biltrafiken. Franzén lade till att en övergripande samhällsförändring är att vi idag lever i ett samhälle där vi tidigt sorterar
människor. Det fria skolvalet underblåser sorteringen av människor ytterligare. Idag möts inte heller barn, ungdomar och vuxna
i parken eller i lokala aktiviteter som förr utan via på förhand
bestämda aktiviteter som ytterligare sorterar oss. Utifrån det här går
det att förstå att aktiviteterna i sig inte har en självklar koppling till
plats men samtidigt förstärks betydelsen av de aktiviteter som sker
på platsen. I vissa områden är det framförallt negativa aktiviteter
som bråk eller skadegörelse. Det betyder att plats kan fungera som
grund för diskriminering och blir en utslagsfaktor i sorteringen av
människor, till exempel på arbetsmarknaden. I förlängningen belyser det vad som varit en bärande tanke i detta projekt, nämligen
relationen mellan plats och social utsatthet.

Begreppet aktör
Begreppet aktör belyser i rapporten agerandet inom verksamheter
och som utformar innehållet med hjälp av interna och externa
resurser (jfr. Linde & Svensson, 2013). Med det ges begreppet ett
politiskt/normativt innehåll då aktörskapet tar form utifrån interna
föreställningar inom verksamheter (vad man anser att man ska
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göra) och utifrån externa föreställningar (vad till exempel en kommuntjänsteman anser att verksamheter ska göra) samt utifrån de
interna och externa resurser som finns (vad man kan göra). Föreställningar som dessa spelar in i verksamheters förankringsprocesser och påverkar i slutändan deltagarnas möjligheter att få sina
behov tillgodosedda.
Utifrån ett fokus på civilsamhället, i detta fall frivilligorganisationernas roll, beaktas även vad Kings beskriver som behovet att:
Identifiera vilka som är agenterna för förändring, vilket också inkluderar var detta sker samt i vilken form (Kings, 2011, s. 33). Kings
skiljer också mellan behov och krav från grupper vars möjligheter
att förverkliga sin mänskliga potential är begränsade. Det här kan
exemplifieras med vad Dominika Polanska, Sarah Liz Degerhammar och Åse Richard lyfter fram som frågor om boendeorganisering, således på vilket sätt människor organiserar sig kring frågor
som rör deras egna eller andras boende (Polanska, Degerhammar,
& Richard, 2019). Författarna har bland annat visat hur hyresvärdar
kan bemöta hyresgästers organisering kring boendefrågor med en
rad olika härskartekniker. Exempel på sådana är att osynliggöra,
tysta ner, bestraffa och splittra kollektiva intressen. Det senare kan
ske genom att erbjuda vissa hyresgäster förmåner om de inte väljer
att organisera sig med andra eller tvärtom att hota vissa om de gör
det. Grunden i hyresgästers motmakt är just organisering, att föra
fram en gemensam talan gentemot hyresvärdar men även organisationer som Hyresrättsföreningen. Det som gör organiseringen, och
då framförallt splittringen av kollektiva intressen, så känslig är den
situation som många människor i Stockholm befinner sig i, nämligen
att det är svårt att få tag i en bostad. Otillgängligheten i bostadsfrågan
ger hyresvärdar men även bostadsrättsföreningar en maktposition
som är mycket svår att utmana. På samma sätt som denna strukturella problematik söndrar människors möjligheter att bidra till förändring, för sig själva eller för andra, så kan det även utgöra en grund
för egen-organisering. Med de exempel som lyfts fram blir det tydligt
att medborgarnas underordnade roll i boendefrågan i Stockholm är
så stor att vissa finner sig vara i en situation där det ”inte kan bli
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värre”. Organisering mot de som anses utgöra ett motstånd eller
vara en del i en negativ förändring blir då en sista utväg.

Begreppet förankringsprocess
Med fokus på UsV:s förankringsprocess och värdeskapande förmåga betonas en verksamhets betydelse för en målgrupp i relation
till kommunala ambitioner och förutsättningar samt samhälleliga
strukturella faktorer. Boendesituationen i Vårberg har varit ett genomgående tema i forskningsprojektet och är ett belysande exempel på hur en verksamhets förankringsprocess och möjligheter att
bli värdeskapande styrs och villkoras utifrån strukturella faktorer
delvis kopplade till plats. Förankringsprocess är således ett centralt
begrepp i rapporten och utgör ett återkommande tema. Sedan studien påbörjades har begreppet fungerat som en nod i de övergripande diskussionerna om relationen mellan plats, aktör och verksamhet men även när det kommer till relationen mellan människa
och samhälle. Inramningen av begreppet förankring utgår från ordets
egentliga betydelse det vill säga fäste. När en verksamhet ska förankras i ett område har det i detta sammanhang den betydelsen att
få fäste i målgruppens behov, eller i ett bredare perspektiv människors behov i området. Det här kan jämföras med Sandra Karlssons
inramning av social förankring med den ungefärliga formuleringen
att en verksamhet eller ett projekt drivs utifrån lokala identitetsgruppers intressen (Karlsson, 2016, s. 12). I de fall en verksamhet
eller ett projekt inte har lokal förankring kan det leda till att det förväntade positiva resultatet uteblir. Exempel som ofta lyfts fram från
olika forskningsstudier är när lokala förändringsprojekt bygger på
professionella eller andra utomståendes föreställningar om behov i
ett område och hur dessa inte överensstämmer med de boendes syn
på egna eller områdesbaserade behov i ett område. Matts Mosessons avhandling, I okunnig välmening, belyser på ett illustrerande
vis hur sådana föreställningar kan vara så djupt rotade att ett
negativt resultat inte kan förstås på annat sätt än genom ett problematiserande av behov och agerande hos enskilda individer eller
grupper i ett område (Mosesson, 1991). Ett senare resultat på samma tema visar Karlsson (2016, s. 215):
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Ett resultat av studien är således att de områdesbaserade projektens uppfattning om de boendes behov är ett retoriskt verktyg
som saknar förankring hos både målgruppen och det marginaliserade bostadsområdets övriga samhällsgrupper. /---/ Det av
projekten föreställda sociala problemet, verkar vara att dessa medborgares långvariga exkludering från politiska och ekonomiska
strukturer som har försatt dem i situationer där de har utvecklat
alternativa praktiker, normer och värderingar.

För UsV:s del blir det i en förankringsprocess viktigt att inta en
öppen hållning gentemot kommande deltagares behov samt att så
långt det är möjligt inta en medveten hållning gentemot de egna
föreställningarna om deltagarnas behov. Detta för att i nästa led
kunna bära med sig hur de föreställningarna kan komma att inverka i förståelsen av deltagarnas deltagande.

Begreppet tillit
För att kunna resonera kring värdeskapande med tillit som grund i
organisationer krävs en definition av grundbegreppet tillit. Tillit
kan definieras som ”en förväntansfull inställning till andra människors framtida handlingar” (Blennbergers, 2009, s. 21, översättning
av Sztompka, 1999, s. 25). Malin Tillmar (2009) menar att tillit alltid
inkluderar ett risktagande av någon grad men även en tro på engagemang och en uppfattning om den andres välvilja och kompetens.
Det finns olika former av tillit. Många gånger används termerna
generell, partikulär och lokalsamhällestillit (Trägårdh, Wallman
Lundåsen, Wollebaek och Svedberg, 2013, s. 14 ff). Med generell
tillit mäts människors allmänna tillit till andra människor överlag,
inte bara till dem de känner. Partikulär tillit däremot riktar sig mot
människor vi redan känner som exempelvis familjemedlemmar
(Trägårdh et. al., 2013, s. 15). När det kommer till den generella
tilliten menar Bo Rothstein (2003) att den stärks med en generell
välfärdspolitik och en rättvis och välfungerande statsförvaltning.
Apostolis Papakostas för ett liknande resonemang i boken Misstro,
tillit, korruption – och det offentligas civilisering (2009) och visar på
hur byråkratins själva tröghet och rigida struktur verkar tillitsskapande. Byråkratiska system ska svara mot medborgarnas behov
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och samtidigt ha en struktur som innebär att inte vilka intressen
som helst får inflytande. Medborgarnas behov behöver dock transformeras i en byråkratisk process som gör dem abstrakta, till skillnad från personbundna, och möjliga att kategorisera i ett byråkratiskt system. Behoven behöver göras om till ”organisatoriska ärenden” vilket gör systemet förutsägbart och därigenom tillitsskapande
(Papakostas, 2009, s. 84). Nya organisatoriska ledord som flexibilitet, informalitet och samverkan (2009, s. 82), vilka kan sägas känneteckna frivilligt socialt arbete, kan i förlängningen utgöra ett hot
mot tilliten till välfärdsinstitutionerna. Det här blir särskilt intressant när man diskuterar den tredje formen av tillit; lokalsamhällestillit. Denna form av tillit ryms inom det lokala och närmast rumsliga och är känslig för faktorer i omgivningen (Trägårdh et.al., 2013,
s. 21). När det kommer till problem i lokalsamhällen som förmodas
kunna lösas med samarbete är lokalsamhällestilliten viktig. Att synliggöra aktörers gemensamma arbete för ett bättre samhälle är således något som stärker lokalsamhällestilliten.

Diskussionsfråga kapitel 2
•

Vilken betydelse har plats som faktor i en verksamhets förankringsprocess och hur relaterar det till möjligheten att skapa tillit
hos de som verksamheten finns till för?
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3. Socialt arbete med flera aktörer
Stockholms Stadsmission är en frivilligorganisation som med verksamheter som Unga station Vårberg (UsV) bedriver socialt arbete
vid sidan av flera andra välfärdsaktörer. Sedan mitten av åttiotalet
har det funnits ett politiskt intresse för frivilligorganisatorers arbete
och de komplementära insatser och alternativ de kan erbjuda
(Lundström, 1995, s. 39). Med en ändring av socialtjänstlagen år
1993 (Prop. 1992/93:43) öppnades det upp för privata utförare men
det frivilliga sociala arbetet har en lång tradition i Sverige som i
många andra länder. Ur en politisk synvinkel har det offentliga och
det frivilliga inte betraktats som varandras motparter, utan som
varandras komplement (Knutagård, 2016). Det frivilliga arbetet anses kunna erbjuda något särskilt, i positiv bemärkelse, både gällande
opinionsbildning och utförande av socialt arbete (Meeuwisse och
Sunesson, 1998). På senare tid har forskningen uppmärksammat att
samtidigt som det finns en etablerad förväntan om att frivilligorganisationerna ska fungera som en kritisk röst mot det offentliga
har de kommit att blir mer av medaktörer där den kritiska rösten
försvagats (jfr Arvidsson, 2018, s. 360). Utifrån en samlad förståelse
ingår staten och frivilligorganisationerna i en process där ett gemensamt politiskt innehåll skapas men utifrån delvis skilda förutsättningar (Swärd & Starrin, 2016).
Tommy Lundström har skrivit fram en historisk periodisering
av förändringar från mitten av åttiotalet till slutet av 1990-talet där
förutsättningarna för frivilligorganisationer att bedriva sitt arbete
har förändrats i olika omgångar (Lundström, 1995, s. 42–50). Lundström menar att frivilligsektorn gick från ett välgörenhetens genombrott med kristna ideal och en liberal ideologi i början av artonhundratalet, till en organiserad filantropi från slutet av artonhundratalet till ett par decennier in på nittonhundratalet. En period där
Centralförbundet för socialt arbete bildades och där en socialpolitisk diskurs möjliggjorde organiserade former av socialt arbete
med skolad anställd personal. Tiden efter kännetecknades av en
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stagnation där frivilligsektorn inte längre var drivande i den socialpolitiska debatten. Åren mellan 1940 och 1960 beskrivs som övertagandenas år där frivilligorganisationernas position ytterligare
försvagades och där kommunerna tog över ansvaret för en del av
det sociala arbetet. Den femte perioden, åren 1960–1980, benämner
Lundström för organisering underifrån och pekar här på betydelsen
av olika brukarorganisationer för svensk socialpolitik. Perioden
från 1980 och framåt beskrivs som en ideologisk kris där frivilligarbetare fick ett allt större ansvar för att parera brister och utföra
det stat och kommun inte förmådde erbjuda.
I mitten av nittiotalet kom intresset för frivilligorganisationernas arbete att kombineras med en retorik om fördelarna med att
kunna erbjuda medborgarna valfrihet (Lundström, 1995, s. 40).
Vad dessa organisationer kan bidra med har inte bara handlat om
alternativa insatser utan även hur dessa insatser ges och kommer
människor tillhanda. Ulf Hammare belyser inledningsvis i sin avhandling att det frivilliga sociala arbetet beskrivits utifrån hur det
skiljer sig från det sociala arbetet inom den offentliga sektorn (2013,
s. 2). Det har även belysts i termer av särart (Wijkström & Malmborg, 2005; Wijkström, 2012). Hammare (2013, s. 5–6) lyfter från
tidigare forskning fram sju teman för frivilligsektorn: värdegrundens betydelse, flexibilitet, ett speciellt ansvar för marginaliserade och särskilt utsatta grupper, informella och stödjande eftervårdsinsatser, en informell och familjeorienterad kultur (viss omskrivning av författaren), innovativa pionjärer (viss omskrivning av
författaren) och röstbärare. Röstbärarfunktionen handlar om att
fungera som opinionsbildare. Kings, Mulinari och Tahvilzadeh
(2019, s. 16) visar hur civilsamhällsorganisationer tillsammans med
röstbärarfunktionen kan bidra till att stärka redan pågående lokala
mobiliseringsprojekt som drivs av boende i ett område. Röstbärarfunktionen får i det exemplet en stödfunktion där ett aktivt stöd
utgör kärnan i att bära fram de boendes röst. Opinionsbildningen
blir i detta fall ett görande.
Lundströms artikel som publicerades år 1995 avslutas med att
förstå mitten av nittiotalet som en amerikanisering av frivilligsektorn där medlemmarna spelar en underordnad roll och där de
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professionellas arbete står i fokus (Lundström, 1995, s. 42–50). Av
Einarsson och Hvenmark (2012, s. 75–89) beskrivs denna utveckling som ett medlemskap i förändring där de som förut var medlemmar istället blev volontärer eller kunder. I förlängningen väcker
det frågan om vem som kontrollerar organisationerna. Med den
utveckling som varit finns det en del som pekar mot att det är chefer
och finansiärer som har den största makten. Stadsmissionen är ett
exempel på frivilligorganisation där arbetet bedrivs av både avlönade och oavlönade medarbetare. Större frivilligorganisationer har
förändrats från att framförallt vara medlemsstyrda och finansierade
av medlemsavgifter, till att i högre grad finansieras av privata aktörer (jfr Einarsson och Hvenmark, 2012, s. 75–89). Med denna utveckling finns med automatik ett krav på samverkan med andra
organisationer för att lösa finansieringsfrågan, inte bara rent ekonomiskt utan även för att hitta kostnadseffektiva lösningar. Faran
är att nätverkandet sker utifrån organisatoriska intressen på bekostnad av deltagarnas behov.
Mot bakgrund av den kunskap vi har om frivilligsektorn idag är
det även intressant att betrakta dagens frivilligorganisationer mot
bakgrund av denna historiska framskrivning. En kritik som riktas
mot utvecklingen av en alltmer pluralistisk välfärdsstat är att de
privata/ideella välfärdsarbetarna tenderar att ta över det relationella
sociala arbetet (Herz, 2016). De offentliga välfärdsarbetarna riskerar därmed att förändras till att enbart bli handläggare, utredare och
distributörer av välfärdstjänster.

Diskussionsfråga kapitel 3
•

Varför behövs ideella organisationer i ett område som Vårberg
och hur kan det förstås ur ett välfärdspolitiskt perspektiv?
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4. Organisationen, verksamheten och platsen
I detta kapitel beskrivs Stockholms Stadsmission som organisation,
Unga station Vårberg (UsV) som verksamhet och Vårberg som
plats. UsV är en verksamhet som bedrivs inom ramen för Stockholms Stadsmission som är en idéburen organisation vars mål är att
arbeta för ”ett mänskligare samhälle för alla”. När en verksamhet ska
ta form och förankras sker det i förhållande till något, ofta en idé om
varför verksamheten behövs. Inom socialt arbete sker det också i förhållande till de värden man vill ska känneteckna verksamheten, värden som knyter an till både människosyn och samhällssyn.

Stockholms Stadsmission och dess värdegrund
Stockholms Stadsmissions värdegrund bygger på ett antagande om
individen och samhället som grundar sig på organisationens kristna
historia:
Människor är beroende av varandra för att må bra och kunna leva
gott. Ett välmående demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas tillit, respekt, ansvar, inflytande och empati (Stockholms
Stadsmission, 2019).1

Detta grundantagande är specificerat i sex punkter:
•
•
•
•
•
•

lika värde och rättigheter
rätt till kärlek och värme
rätt till nya livschanser
förmåga till egenmakt och ansvar
obeskrivbara unika liv
strävan efter mening

Värdegrunden ska enligt Stockholms Stadsmissions egna formuleringar genomsyra hela organisationen (Stockholms Stadsmission,
2019). I värdegrunden läggs fokus på människors lika värde och
1

(https://www.stadsmissionen.se/om-oss/stockholms-stadsmissions-vardegrund
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individens rätt att fatta beslut och ta ansvar för sitt eget liv. Därmed
läggs en särskild vikt vid människors möjligheter att förverkliga sig
själva och bli delaktiga i samhället. Två vägar för att uppnå detta
lyfts fram. Den första handlar om att undanröja hinder för människors självförverkligande och delaktighet i samhället. Sådana hinder
kan vara akuta som hunger eller mer långsiktiga som att skapa
mötesplatser där människor kan träffas. Den andra vägen är att ifrågasätta orättvisor i samhället och driva opinion.
En inramning av sociala problem som ligger nära Stadsmissionens värdegrund har Harald Swedner (1996, s. 42–46) bidragit
med: Målet för ett välfärdssamhälle måste vara att alla människor
kan leva på en materiellt sett accepterad nivå, leva ett variationsrikt
och meningsfullt liv som ger dem möjlighet att förverkliga sina
inneboende möjligheter. Samhällsproblemet blir det samhälleliga
tillstånd som skapar sociala problem. Med en blick som riktar sig
mot ideella organisationer som aktörer i en pluralistisk välfärdsstat
där plats kan ha en betydelse för social utsatthet kan Stadsmissionens värdegrund förstås sätta människan i samhället i centrum.
Det är individens unika möjligheter, resurser och ansvarstagande
för sig själv och andra som är i fokus och samhället skrivs fram som
något som antingen kan möjliggöra eller hindra detta.
När idealen ska konkretiseras och framförallt materialiseras blir
verksamheter som UsV aktuella. Både i verksamhetens förankringsfas och i det värdeskapande arbetet kan ideal fungera som
rättesnören men de kan också utmanas med bristande resurser eller
förändrade behov hos deltagarna.

Beskrivning av Unga station Vårberg
Som nämnts tidigare är UsV en mötesplats för barn, ungdomar
deras föräldrar och nätverk där syftet med verksamheten är att
skapa en trygg mötesplats (Unga station Vårberg, 2019).2 Stockholms Stadsmission bedriver flera Unga station-verksamheter.
Förutom i Vårberg finns även en i Tensta och en på Södermalm. De
medarbetare som är verksamma vid stationerna är det inom ramen
2

(https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/barn-och-unga/unga-station-varberg)
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för tillsvidaretjänster, deltidstjänster, projektanställningar, timanställningar eller volontärarbete (oavlönat). Som beskrivits tidigare
är Stadsmissionen eller UsV inte medlemsstyrt. Samtidigt villkoras
verksamheter inom Stockholms Stadsmission av att det finns ett inflöde av pengar.

Vårberg som plats
Vårberg är en stadsdel i Söderort i Stockholms kommun som tillhör
Skärholmens stadsdelsförvaltning och har närmare tiotusen invånare. I stadsdelen finns ett centrum, en tunnelbanestation, vårdcentraler samt kommunala och privata skolor. Förutom Stadsmissionen är flera andra frivilligorganisationer verksamma i området
exempelvis Rädda Barnen och Röda Korset. Det finns även ett stort
antal lokalföreningar vilka erbjuder olika verksamheter och aktiviteter för barn och unga.
Vårberg kan beskrivas som ett lokalsamhälle i förändring med
följande kännetecken:
•
•

•
•

Det är en plats under fysisk förändring med ombyggnationer
och upprustning av offentliga utrymmen.
Det är en plats som kännetecknas av heterogenitet – det vill säga
en plats som bebos av människor med olika socioekonomisk
bakgrund, ålder, etnicitet och kön och där de fysiska uttrycken
varierar avseende bebyggelse, natur och serviceutbud.
Det är en plats som kännetecknas av stor inflyttning av människor, vilket tydliggör förändringsaspekten av platsen.
Platsen utgör en avgränsad administrativ enhet.

Vårberg som plats kännetecknas också av socioekonomiska utmaningar som i sin tur utmanar Stockholms stads målsättning med
ett sammanhängande Stockholm (Stockholms stad, 2015). På
samma sätt som ekonomin begränsar vissa människors liv i Vårberg bidrar den också till minskad rörelse över staden. Mellan åren
2004 till 2013 var Vårberg ett av de områden där andelen ekonomiskt utsatta barnfamiljer ökade mest (25 %). Viktigt att poängtera

29

VÄRDESKAPANDE FRIVILLIGT SOCIALT ARBETE

är att siffrorna är hämtade från innan år 2015 och den stora tillströmning av flyktingar som var då. Skärholmens förvaltning, dit
Vårberg tillhör, har tidigare även visat på lågt förtroende för stadsdelsförvaltningen och den lokala polisen (Stockholms stad, 2015).
Stockholm stads projekt ”Fokus Skärholmen” är ett förvaltningsövergripande projekt som beskrivs ha fokus på byggandets funktion
för social hållbarhet och där stadens investeringar sker vid sidan om
privat bostadsbyggande (Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017).
Projektet inkluderar sex prioriterade områden:
•
•
•
•
•
•
•

Flickors och kvinnors tillgång till de offentliga rummen
Barn och ungas aktivitet inom kultur och idrott
Sysselsättningsgraden bland 16–29-åringar
Föräldrars val att låta sitt barn gå på förskola
Boende och stadsmiljöer för lokala behov
Tryggheten i Vårberg
Delaktighet och kunskap

Att staden vid sidan av privata byggherrar ska satsa på hållbara
strukturer för social hållbarhet aktualiserar frågor om hur hållbarheten kan säkras med privata ägandeformer. Att befolka och aktivera områden är exempel på återkommande delar i den nationella
bostadspolitiken. I relation till UsV:s målgrupp blir det viktigt att
följa upp hur lokala satsningar kan inkludera samtliga i ett område
och samtidigt bidra till en rörelse över hela staden. Det arbete som
görs utifrån satsningen ”Fokus Skärholmen” har målet att vara lokalt förankrat genom sociala aktiviteter, information, samtalsträffar
och olika kanaler för påverkan som marknadsundersökningar och
medborgardialog. I rapporten ”Social hållbarhet i Fokus Skärholmen, Nycklar för det lokala behovet” (Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017) nämns inte frivilligorganisationernas roll i projektet. I den mån civilsamhället nämns handlar det bland annat om att
upprätta ett register över civila aktörer och föreningar som kan bistå
i arbetet med att skapa aktiviteter för barn och ungdomar.
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Diskussionsfråga kapitel 4
•

Vilken betydelse kan en frivilligorganisations arbete i ett område betyda för staden i sin helhet?
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5. Värdeskapande socialt arbete
I det här kapitlet teoretiseras och diskuteras några av de kontextuella villkor som omgärdar ett värdeskapande frivilligt socialt arbete.
Utgångspunkten är förståelsen av relationen mellan kommun och
frivilligorganisationer med fokus på förutsättningarna för ett värdeskapande socialt arbete. Socialt arbete handlar ofta om punktinsatser, på individuell eller gruppnivå och socialarbetare kan få
kritik för att deras arbete inte löser strukturella problem eller med
andra ord – inte löser det egentliga problemet. I kapitlet belyses de
kontextuella villkoren för frivilligorganisationer som Stadsmissionen och verksamheter som Unga station Vårberg (UsV) och hur
den värdeskapande förmågan kan förstås.

De kontextuella villkoren
Ett samarbete mellan en kommun och frivilligorganisationer kompliceras av vad Stigendal beskriver som en rums-temporal fixering
på kommunal nivå (Stigendal, 2016, s. 122). Den rumsliga aspekten
syftar på den geografiska avgränsningen, lokaliteten, och den temporala avser periodiseringen av det kommunala arbetet. Inom den
rumsliga och temporala strukturen ska den sociala sammanhållningen sörjas för. Ett lyckat samarbete kan stärka lokalsamhällestilliten, särskilt om en del av arbetet handlar om att synliggöra vad
som görs för människor som lever och verkar i ett område (Trägårdh et. al., 2013, s. 166). I denna form av tillit finns då en positiv
förväntan på att andra, även okända, aktörer på olika sätt bidrar till
att förändra eller utveckla området i en positiv riktning.
Ofta får frivilligorganisationer anpassa sig till rumsliga och temporala strukturer, de projekteras till exempel en viss tid och får geografiskt avgränsade uppgifter. Även områden inom en kommun
kan tillskrivas en egen rumslighet inte sällan på grund av dess positiva eller negativa förtecken, som att det bor många väl bemedlade
personer i ett område eller att området kännetecknas av problem.
Jonas Lindström (2016) menar att den rumsliga indelningen av
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områden alltmer kommit att kännetecknas av ett ”etablerade och
outsiders”-resonemang:
Jag menar att resonemanget om etablerade och outsiders förklarar det rumsliga särskiljande som i allt högre grad satt sin prägel
på Stockholm (och många andra städer) under de senaste decennierna. I detta relationella perspektiv definieras områden i motsats till varandra, så att till exempel människor i hyreshus både
ser sig och uppfattas som icke-villaägare och tvärtom (Lindström,
2016, s. 17.).

I förlängningen leder detta till en moralisering, via negativa associationer (se Lindström, 2016, s. 17) som når de människor som bor
i området och riskerar att bli en del av en självbild. I nästa steg kan
det leda till att människor får begränsande bilder av sina möjligheter till självförverkligande. Frågan är vad det gör med möjligheten att se sina verkliga behov och därefter ställa krav (se Kings,
2011, s. 33). Den rumsliga aspekten kan också tillskrivas problem
som egentligen är strukturella och återfinns i en samhällelig problematik (Urban, 2018). Nationella problem ska då med andra ord
lösas på lokal nivå, vilket ytterligare riskerar förstärka negativa uppfattningar om vissa områden.
Legitimitetsfrågor, av olika slag, har de senaste årtiondena framförallt hanterats med en logik som följt NPM-trenden. Det har inbegripit ökade krav på kvalitetssäkring, kvalitetsmätning, värdegrunder och annan symbolhantering för att vinna legitimitet
(Blomqvist, 2004). Legitimitet kan egentligen betraktas som en
form av förtroende, som i viss mån institutionaliserats, formaliserats och standardiserats med NPM. Utifrån vad som beskrivits i
kapitlet så här långt går det att påstå att legitimitetsfrågan för frivilligorganisationernas del inte låter sig avgränsas till denna rumstemporala fixering. Det räcker inte för Stockholms Stadsmission att
genom UsV utföra ett gott arbete i Vårberg. Skulle arbetet misslyckas blir det svårt för dem att öppna en ny Unga station i ett annat
område. Legitimitetsfrågan är på det sättet flytande, det som sker i
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andra rumsliga- och temporala fixeringar påverkar också legitimiteten i en viss kommun. Opinionsbildning, som enligt Stadsmissionen är en av deras uppgifter, kan därför bli ett känsligt projekt.
Som beskrivits i kapitel två finns det en risk att människors tillit
till det offentliga minskar om flexibilitet, informalitet och samverkan ökar på bekostnad av förutsägbarheten (Papakostas, 2009).
Samtidigt är det just flexibilitet, informalitet och samverkan som
frivilligsektorn ofta bidrar med. Målen med insatserna kan vara
oklara och därmed blir det svårare att ta reda på om de är uppfyllda
(Wijkström & Malmborg, 2005) vilket kan minska transparensen
ytterligare. Tillmar (2009) har använt begreppet tillit för att analysera relationen mellan kommun och den ideella sektorn. I samverkan mellan kommun och den ideella sektorn blir kontrakt mellan
parter mindre tydliga och mer flexibla ju mer relationen präglas av
tillit (Tillmar, 2009). Här framträder således ett spänningsförhållande mellan å ena sidan frivilligorganisationers informella arbete i
samverkan med andra och å andra sidan människors tillit till dessa
organisationer.

Ett värdeskapande frivilligt socialt arbete
I en tidigare definition av värdeskapande arbete står medarbetarna
i fokus (Elmersjö och Sundin, 2018). Deras betydelse för insatsernas
kvalitet och människors tillit till dem, deras roller och funktioner
har förståtts som centrala för organisationers värdeskapande förmåga. Sett utan kontext är det ett orättvist fokus på de yrkesverksamma. För att de ska kunna göra ett gott arbete är det viktigt att de
har de rätta förutsättningar. Inom socialt arbete handlar det många
gånger om tillräckligt med resurser som tid och pengar. Som mottagare har du dock begränsade möjligheter att bedöma medarbetarnas organisatoriska villkor, även om de såklart finns där. Mottagarnas bedömning kommer därför till stor del att grunda sig på
mötet med medarbetaren. Det är också tyvärr så att negativa erfarenheter av att söka hjälp riskerar att förmörka framtida kontakter
och bilden av den hjälp som erbjuds.
Vad som ytterligare läggs i definitionen av värdeskapande arbete
är att det ska grunda sig på de behov som finns (Elmersjö och
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Sundin, 2018). Även i denna del läggs ett ansvar på medarbetarna,
och särskilt deras chefer, att hela tiden anpassa verksamheten efter
behoven. För att en verksamhet som UsV ska vara värdeskapande
är det således viktig att verksamheten formas efter de behov som
finns hos målgruppen barn, unga och föräldrar. Det är också viktigt
att verksamheten utvecklas i linje med nya deltagares behov och att
medarbetare och chefer hela tiden är uppmärksamma på förändringar i behoven. Värdeskapande frivilligt socialt arbete med målgruppens behov i centrum behöver även förstås i förhållande till de
begrepp som presenterades i kapitel två: plats, aktör, förankringsprocess och tillit. Det blir utifrån dessa begrepp relevant att följa
upp det spänningsförhållande som utkristalliserat sig mellan frivilligorganisationers förmåga att möta behov med flexibilitet, informalitet och samverkan och människors tillit.
Bringelius (2018 b, s. 64) argumenterar för att brukares och
medborgares tillit måste förtjänas och att det sker genom att verksamheter och organisationer gör sig relevanta för människors behov. För att det här ska ske är det viktig att det finns en förmåga
inom verksamheten att se det egna arbetet och den egna verksamheten som en del av något större. Det aktualiserar bland annat betydelsen av samverkan och samarbete mellan olika aktörer. Vidare
att samarbetsformerna kännetecknas av att man kompletterar varandra istället för att konkurrera.
Utifrån ett värdeskapande perspektiv är det även önskvärt att
värderingar, kultur och professionella normer får en mer framträdande plats (Bringselius 2018 a, s. 23). Samtidigt är det viktigt att
tillägga att det inte får sluta med att dessa begrepp blir en fråga om
symbolpolitik, som setts i kölvattnet efter NPM. Det handlar istället
om att översätta betydelsen av värderingar, kultur och normer till
konkreta redskap och aktiviteter. I ett värdeskapande arbete är det
därtill viktigt att medarbetarna får inflytande och ges möjlighet att
förändra och påverka arbetet i en riktning som ligger i linje med
målgruppens behov.
Att i en verksamhet som UsV utgå från deltagarnas behov kan
verka självklart men det rör också möjligheten att få kunskap om
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behoven, det vill säga förmågan att etablera en första tillit – att deltagarna kommer, och att behålla tilliten – att de fortsätter komma.
Den andra punkten gäller förmågan att erbjuda hjälp som är relevant och som utgår från deltagarens förutsättningar. Att erbjuda
kurser som ligger långt bort för den som har svårt att ta sig dit är ett
exempel på när det inte tas någon sådan hänsyn.

Diskussionsfrågor kapitel 5
•

•

Hur kan en relation som den mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms Stadsmission och verksamheten Unga
station Vårberg förstås utifrån begreppet legitimitet?
Hur kan en organisations värdeskapande förmåga öka respektive minska?
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6. Om aktionsforskningsprojektets genomförande
Den här rapporten baseras på ett aktionsforskningsprojekt där det
varit centralt att undersöka en verksamhets förankringsprocess i ett
specifikt område, nämligen Vårberg. Genom att samla kunskap
från olika perspektiv och sammanställa denna kunskap har det
skapats ett underlag för utveckling av verksamheten (Reason och
Bradbury, 2001; Kemmis, 2009; Rönnerman, 2011). Projektet har
inkluderat materialinsamling genom deltagande arbete, enskilda
intervjuer, studiebesök, organisatoriska nätverkskartor, referensgruppsdiskussioner och forsknings- och utbildningsrelaterade aktiviteter. Analysen av materialet i sin helhet har utgjorts av en kvalitativ innehållsanalys som tagit hänsyn till den organisatoriska
kontexten (Bryman, 2018). Kodningen av det individuella intervjumaterialet och det deltagande arbetet synliggjorde fem teman om
förvaltningens roll, förankringsprocessen, det värdeskapande arbetet,
sociala nätverk för värdeskapande och det sociala arbetets oförutsägbarhet. Dessa teman har analyserats i relation till de kontextuella
villkoren och vad som kan ses som värdeskapande faktorer.
Som aktionsforskningsprojekt inom socialt arbete skiljer sig
studien från andra med ambitionen att vara verksamhetsutvecklande genom att bidra till medarbetarnas kunskapsutveckling. Andra
aktionsforskningsprojekt har tagit avstamp i ett deltagar- eller medborgarperspektiv för att stödja mobiliseringsprocesser bland människor och grupper vars röster inte hörs och vars resurser inte
kommer till användning (se exempelvis Wahlberg, 1998; Kings,
2011; Kings, Mulinari och Tahvilzadeh, 2019). Även om fokus i
detta projekt inte har varit att mobilisera deltagarna har det slutgiltiga målet varit att stärka verksamhetens värdeskapande förmåga
för deltagarna och människorna i området Vårberg.
Stadsmissionen som organisation och Unga station Vårberg
(UsV) som verksamhet verkar i ett delvis sammanhängande, delvis
parallellt fungerande nät av flera organisationer. En central del i
studiens genomförande har varit att som forskare vara med och
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arbeta i verksamheten regelbundet, framförallt i den öppna verksamheten på tisdagar. Att delta som forskare är också en grundfunktion i aktionsforskning (Reason och Bradbury, 2001; Gillberg,
Pajalic, och Persson, 2014). I viss metodlitteratur kan den typen av
forskning falla inom ramen för vad som benämns deltagande observation (Robson, 2002, s. 314–315; Fangen, 2005). Det signalerar
dock ett visst avstånd, särskilt ordet observation, vilket inte helt och
hållet speglar tillvägagångssättet i denna studie. Forskaren själv är
utbildad socionom, har tidigare erfarenhet av att arbeta i öppna
verksamheter och med målgruppen vilket gjort att deltagandet i
hög grad kännetecknats av medarbetarskap snarare än ett observerande. En bättre benämning för vad som gjorts är deltagande
arbete, det vill säga att forskaren har arbetat tillsammans med
övriga medarbetare. Syftet med det har varit att lära känna verksamheten för att kunna förstå hur den tar form i relation till vad
andra verksamheter/organisationer gör eller inte gör. Genom att
arbeta i verksamheten och i arbetet samtala med medarbetare och
deltagare har det varit möjligt.
Genomförandet av studien har inte inkluderat intervjuer med
medarbetare eller deltagare eftersom syftet inte varit att utvärdera
deras arbete, studera relationen mellan medarbetare och deltagare
eller studera deltagarnas upplevelse av deltagandet. Det har även
varit viktigt, i linje med aktionsforskningstraditionen, att markera
att medarbetarna och deltagarna inte är forskningsobjekt. Studien
har så långt som möjligt strävat efter integration mellan olika kunskapsformer för jämbördighet mellan de personer, i huvudsak
medarbetare i UsV och forskaren, som ingår i forskningsprojektet. Det går dock inte att komma ifrån att forskarrollen med automatik innebär en maktförskjutning. Forskarens deltagande i verksamheten kan bidra till en känsla av kontroll även om det inte är
syftet. Likaså kan forskarens närvaro bidra till att medarbetarna
korrigerar sig på olika sätt, även om det är uttalat att arbetet i sig
inte är fokus i studien. Att öppna upp för samtal om alla slags maktaspekter, även denna, kan betraktas som en viktig förutsättning i
den här typen av projekt.
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Medarbetarna i UsV har betraktats som aktörer som bidragit
med olika viktiga pusselbitar utifrån sin speciella expertis. Inom
aktionsforskningstraditionen framförs att just olikheter i perspektiv
och intressen mellan människor medför behov av demokratiska
och transparanta kunskapsprocesser för att få fram en hållbar
praktik (Kemmis, 2009). Projektet har hela tiden haft som utgångspunkt att det finns flera olika sätt att förstå något utifrån olika
positioner i samhället och olika perspektiv. Det har varit en fördel
att Stadsmissionen själva kontaktade ämnet socialt arbete på
Södertörns högskola med en fråga om ett forskningsprojekt. Jag
som forskare har försökt främja förändringsprocessen genom att
föra in generell kunskap från andra sociala kontexter, som mitt
utbildnings- och forskarsammanhang.
För att stärka UsV:s värdeskapande förmåga har det varit viktigt
att involvera andra aktörer som verkar för barn, ungdomar och
föräldrars intresse i det berörda området, både ideella och offentliga aktörer samt olika medborgarstödsgrupperingar. I studien
har även, som det redogjorts för innan, relationen mellan kommunen och frivilligorganisationen beaktats, vilket utgör den teoretiska förståelseramen för verksamhetens förankringsprocess och
värdeskapande förmåga. Gillberg, Pajalic, och Persson (2014) argumenterar för att det inom ett aktionsforskningsprojekt är viktigt
med ett ”underifrån”-perspektiv men även ett ”ovanifrån”-perspektiv. Argumentationen bygger på att erfarenheter av att konkreta
förändringar inom en verksamhet kräver ett aktivt deltagande från
ledningsnivån (2014, s. 116). Dessa lärdomar delas av Elmersjö och
Sundin (2018) från en studie om förändringsarbete inom hemtjänsten. Förändringar inom en organisation tenderar att bli kortvariga om de inte inkluderar ett organisatoriskt helhetsperspektiv
där så många funktioner och roller som möjligt är involverade. I
aktionsforskningsprojektet har verksamhetsledaren funnits med i
verksamhetens olika aktiviteter och varit med i aktionsforskningsprojektets referensgrupp.
Aktionsforskningsprocessen har genomförts under ett halvår. I
den första delen av processen arbetade forskaren och medarbetarna
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med att beskriva och motivera vad som är målet med verksamheten, varför arbetet är viktigt och vilken övergripande forskningsfråga som skulle vara central i projektet. Denna del inkluderade en
undersökning av andra aktörers arbete med målgruppen föräldrar,
barn och ungdomar i Vårberg, både inom kommunala verksamheter och andra frivilligorganisationer. Det inkluderade även en
sammanställning av tidigare forskning som gjordes av forskaren
och som diskuterades utifrån arbetsgruppens beskrivningar av och
reflektioner kring pågående verksamhet.
Senare i processen identifierades framgångsfaktorer och problem med fokus på mötesplatsernas förankring i barns, ungdomars
och föräldrars behov. Här har teoretiska begrepp som tillit och
misstro fått en empirisk betydelse och varit till hjälp för att förstå
förankringens olika dimensioner. Vägledande frågor har varit: Hur
ser tilliten ut generellt? Hur ser tilliten ut till olika delar av den
offentliga sektorn? Ett empiriskt tema som kom ut ur denna diskussion var ”Tillitsbrygga” vilket inkluderar en förståelse av att UsV
fungerar som en tillitsbrygga till andra offentliga aktörer som förskolan och öppna förskolan men även andra ideella aktörer som
exempelvis ger föräldrastödsutbildningar. I detta steg vändes även
blicken utåt och forskaren deltog i seminarier med fokus på området Skärholmen och frågor om samhällsplanering. Ett annat utåtperspektiv innebar att arbetsgruppen fick i uppgift att diskutera
Stockholms Stadsmissions värdegrund.
I slutet av forskningsprocessen sammanställde forskaren en förståelse av socialt arbete i frivilligorganisationer i relation till de verksamheter som bedrivs i offentlig regi och som riktar sig till barn,
ungdomar och föräldrar. Texten lästes och kommenterades av
medarbetarna. I anknytning till detta fick medarbetarna i uppgift
att rita en organisatorisk nätverkskarta. Arbetsgruppen fick även i
uppgift att beskriva hur verksamheter verkar tillitsskapande, således
på vilket sätt deltagarna får en ökad tillit till kommunen och andra
myndigheter. Här lyftes förslag på hur Stadsmissionens mötesplatser kan komplettera redan befintliga mötesplatser med barns, ungdomars och föräldrars behov i fokus. I ett gemensamt arbete sammanfattade och diskuterade arbetsgruppen kunskapsprocessen och
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forskaren sammanställde det skriftligt. Slutligen diskuterades den
skriftliga sammanställningen och en plan för ett fortsatt kunskapsbyggande samarbete mellan forskare och praktiker utarbetades.

Deltagande arbete
Att lära känna en verksamhet handlar inte bara om att göra och vara
en del av det som sker inom verksamheten. Det handlar även om
samtal om det man gör och om varför man gör det man gör. Som
beskrivits tidigare har det inte gjorts några intervjuer utan anteckningar har förts efter arbetets slut. De samtal som förts har därför,
med sin naturlighet, dokumenterats som en del av en berättelse om
arbetet just den dagen, eller den kvällen. Samtalen har heller inte
varit strukturerade på något sätt men däremot kan en fråga ha
aktualiserats inför arbetet och jag som forskare har då varit angelägen om att få möjlighet att ställa frågan eller diskutera något särskilt. Tillitstemat som nämndes tidigare har varit ett återkommande
tema i olika samtal. Andra teman om kommit upp är genus särskilt
hur verksamheten kan fungera inkluderande för män, Stadsmissionens kristna grund och samverkan (eller konkurrens) med andra
aktörer (offentliga och frivilliga).
Att skriva anteckningar, jämfört med att göra en bandad intervju, har sina begränsningar vad gäller textens omfång och riktighet
i meningen ordagrann och exakt återgivelse. Samtidigt har förfarandet att skriva anteckningar gett en kontinuerlig möjlighet till
reflektion som varit betydelsefullt för att skapa en sammanhållen
bild av verksamheten. En utmaning har varit att faktiskt kunna
förena själva skrivandet av anteckningar med reflektionen. Anteckningarna skrevs direkt efter det deltagande arbetet men utan egentlig reflektion. Det som skrevs ned var istället funderingar som kommit under arbetets gång, vissa återgivelser av särskilda händelser,
eller en mer allmän återgivelse av verksamhetens innehåll just den
gången. Det fanns även ofta en viss stressfaktor som hade att göra
med vardagliga praktikaliteter som rörde mig som privatperson.
Eftersom den öppna verksamheten slutar vid klockan sju på kvällen
behövde min närvaro där planeras i förhållande till familjetid och
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familjeansvar. Reflektionerna av vad som pågick inom verksamheten och hur den tar form i relation till vad andra aktörer gör och
inte gör, kom inte sällan vid helt andra tillfällen. Ofta vid seminarier
i forskarsammanhang eller vid handledning av den uppsats som
varit aktuell för studien. För detta aktionsprojekt har det varit betydelsefullt att ha ett forskar- och utbildningssammanhang för att
kort uttryckt ”leda tankarna vidare”.

Enskilda intervjuer med externa personer
Under studien har det gjorts enskilda intervjuer med externa personer som av forskare och medarbetare inom verksamheten UsV
betraktats som nyckelpersoner. Dessa personer befinner sig organisatoriskt utanför verksamheten UsV. Dessa intervjuer har bandats, transkriberats och sedan skickats till intervjupersonerna via epost. Transkriberingen har beskrivits och hanterats som ett arbetsdokument med betydelsen att intervjupersonerna fritt kan ändra, ta
bort och lägga till text i dokumentet. Tre nyckelpersoner har intervjuats och i rapporten benämns de projektledaren, tjänstemannen
och socialsekreteraren.
Intervjuerna har haft karaktären av ett samtal och jag kommer
redogöra för på vilket sätt. Först vill jag klargöra att en intervju, med
karaktären av ett samtal, mellan en forskare och en intervjuperson
är något annat än ett vanligt vardagligt samtal på många sätt. Anledningen till samtalet är förutbestämd, rollerna är klargjorda och så
även anledningen till intervjun som i det här fallet var aktionsforskningsprojektet. Intervjuer kan vara strukturerade på olika sätt.
Man talar om ostrukturerade intervjuer när intervjun inte är uppstyrd med på förhand formulerade frågor utan tillåter intervjupersonen att berätta fritt utifrån ett tema. Men intervjuer kan också
ha andra kvalitéer som berör hur frågorna ställs, hur svaren tas om
hand, hur den intervjuade bemöts och övergripande: hur samtalet
förs framåt. Samtalet har inkluderat ett aktivt lyssnande från forskaren (jfr Rautalinko 2013, s. 21 ff.). Med det menas att forskaren
varit koncentrerad på uppgiften, haft ett lugnt och öppet kroppsspråk och kommit med uppmuntrande kommentarer som ”vad
intressant, kan du berätta mer?” Det aktiva samtalet har inkluderat
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spegling (2018, s. 25), framförallt av fakta men även av känslor. En
betydelsefull anledning till att inkludera spegling i en intervju mellan forskare och intervjuperson är att värna om att analysen av vad
som sägs inte kommer under samtalet. Spegling syftar till att nå en
förståelse av svaret och inget annat. Det sker genom ett återberättande av vad intervjupersonen sagt och med det kommer tillägget
att det ska användas sparsamt, annars riskerar samtalet bli tjatigt
och intervjupersonen kan tvärtom tro att forskaren är en passiv
lyssnare. En utmaning med ett aktivt lyssnande som jag själv erfarit
är balansen mellan att uppmuntra men samtidigt inte värdera innehållet i samtalet. ”Vad intressant” är en värderande kommentar,
samtidigt kan en total frånvaro av den typen av uttryck få forskaren
att framstå som ointresserad.
Samtalet har även innehållit resonerande delar där frågor kan
vara ett sätt att föra intervjun framåt men de kan ställas på olika sätt.
Frågor som uppmuntrar ett utvidgat resonemang anser jag själv
vara centrala för att komma förbi enkla eller i värsta fall förskönande svar. I en annan studie (Elmersjö, 2014) var det betydelsefullt att
undgå självklarheter, det vill säga att intervjupersonen levererade
svar som var en del av en given diskurs om något. Det var då viktigt att ställa grundläggande frågor som gränsade till att kunna
uppfattas som naiva. Jag vill också lägga till att ett aktivt lyssnande
i en forskarintervju inkluderar visst tålamod vid rundgång i resonemang och en förmåga att hålla en röd tråd i samtalet på ett
respektfullt sätt. Grundläggande är också att undvika varför-frågor
(jfr Rautalinko 2013, s. 38). De kan lätt uppfattas som aggressiva
och/eller frammana en aggressiv hållning hos den intervjuade. Jag
har också varit noga med att använda ett enkelt och tydligt språk,
skapa rum för båda parters tystnad och vara lagom personlig.

Studiebesök och aktiviteter
Det har inom ramen för projektet gjorts studiebesök på sådana
verksamheter som medarbetarna på UsV tipsat om. Jag har även
deltagit på olika typer av aktiviteter i Vårberg. Ett exempel på aktivitet är när Vårberg centrum firade femtio år vilket firades med ett
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festarrangemang som arrangerades av olika aktörer som Stadsmissionen, Rädda barnen och medborgarkontoret. Jag deltog i festligheterna med min familj och passade samtidigt på att prata med volontärer och medarbetare från olika organisationer. Vad beträffar
empiriinsamling bidrog detta framförallt till att stärka tidigare tentativa tolkningar om olika aktörers gemensamma arbete i Vårberg.
Ett studiebesök gjordes på Öppna introduktionsförskolan som
finns centralt i Vårberg och som vänder sig till de som har barn upp
till sex år. De aktiviteter som erbjuds är bland annat sångstunder,
sagostunder, fika, SFI-undervisning för vuxna, tematräffar med
barnavårdscentralen och föräldrarådgivare, besök av dietist, träffar
med studie- och yrkesvägledare, och besök av stadsdelsförvaltningens köhandläggare för förskoleplats. Verksamheten har öppet
måndag till fredag klockan nio till sexton. Studiebesöket började
med att två medarbetare övergripande beskrev hur verksamheten
fungerar. För barnen motsvarar det en vanlig öppen förskola men
med färre fasta rutiner och regler. Målet med verksamheten är att
barnen sen ska börja på vanlig förskola. Till största del är det framförallt kvinnor som besöker introduktionsförskolan. Personalen
gör även studiebesök med föräldrarna till förskolor i området och i
lokalerna intill i samma byggnad bedrivs en ordinarie småbarnsverksamhet. I övrigt är verksamheten mycket fokuserad på att
stödja och bistå föräldrar på olika sätt. Personalen hjälper till med
myndighetskontakter, att förstå information och vägleda. Dagarna
får olika innehåll beroende på hur behovet ser ut hos just de barn
och föräldrar som besöker verksamheten den dagen.
Studiebesöket på öppna introduktionsförskolan synliggjorde
resonemangen om vad som uppfattas som en grundproblematik
nämligen att vissa barn inte går i förskolan. Till viss del uppfattar
förskolelärarna där att det hänger samman med en annan uppfattad
problembild om att mammor isolerar sig hemma med sina barn.
Vid studiebesöket framkom också att förskolelärarna möter misstro
mot myndigheter bland sina deltagare.
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Organisatoriska nätverkskartor
Medarbetarna inom verksamheten UsV och de nyckelpersoner
som intervjuats har alla fått göra vad som benämnts en ”organisatorisk nätverkskarta”. Metoden bygger på tanken om betydelsen av
sociala nätverk som visar individers band till varandra och som
bland annat är ett centralt verktyg inom familjebehandling (se Klefbeck, 1988). Birgitta Ljung Egeland (2015) lyfter i sin avhandling
fram hur den använts för att samtala med barn om deras erfarenheter av att ha flytt till Sverige. Metoden beskrivs i avhandlingen
som ett kreativt och visuellt redskap för intervjupersoner och forskare att tillsammans rikta sin uppmärksamhet mot. Inom denna
studie har metoden använts för att visa vilka organisatoriska band
UsV har med andra verksamheter och organisationer, både frivilliga och offentliga. Det hade naturligtvis kunnat visas genom att
ställa frågor under intervjuerna men kartorna har upplevts fungera
uppmuntrande och skapandet av kartan har väckt diskussioner om
banden mellan olika organisationer.

Referensgruppen
Den referensgrupp som varit en del i forskningsprocessen har
bestått av en forskare med inriktning mot barnperspektivet och en
forskare med inriktning mot civilsamhälle, vilka båda verkar inom
ämnet socialt arbete vid Södertörns högskola. I referensgruppen har
även den initiala projektledaren vid UsV ingått samt verksamhetsledaren. Aktionsforskningsprojektet har inkluderat två referensgruppsmöten. Vid det första mötet närvarade verksamhetsledaren,
projektledaren, och en forskare från ämnet socialt arbete vid
Södertörns högskola. Ytterligare en forskare från SH var inbjuden
men kunde inte närvara.
Vid första referensgruppsmötet diskuterades rapporten som då
innehöll merparten av de inledande kapitlen samt påbörjade empiriska kapitel och tentativa analyser. I texten fanns följande diskussionsfrågor (varav vissa, något omformulerade, även förekommer i
denna rapport):
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•

•

•
•
•
•
•

Vad finns det för utmaningar och möjligheter med att både offentliga och ideella aktörer verkar på samma plats gentemot
samma målgrupp?
Hur kan relationen mellan Stockholms Stadsmission och verksamheten Unga station Vårberg förstås utifrån begrepp som
makt, legitimitet och beroende?
Vilka framgångsfaktorer och problem i nuvarande praktik kan
identifieras?
Vilka fler nyckelpersoner kan vara aktuella för studien?
Hur kan medarbetarna bidra till studien i text?
Vad betyder det att driva opinion och hur görs det?
Varför behövs ideella organisationer i Vårberg och hur kan det
förstås ur ett välfärdspolitiskt perspektiv?

Samtalet förflöt fritt utifrån uppgiften att diskutera texten men
regelbundet försökte jag återkoppla till diskussionsfrågorna. Diskussionen om betydelsen av verksamheten för området och målgruppen upptog en större del av samtalet och mycket kom att
beröra olika erfarenheter av UsV, Stadsmissionen som organisation
och om Stockholm som stad. Den forskarkollega som deltog har
tidigare bott i Tyskland och kunde bidra med sina erfarenheter av
frivilligorganisationer där och hur de förhåller sig till statens ansvar.
Vid mötet ställde jag frågan om det finns någon oro just nu för
verksamheten. Verksamhetsledaren berättade då att hen kan oroa
sig för deltagarantalet eftersom Stadsmissionen mäter kvalitet utifrån antalet deltagare. Jag frågade också vad hen ser som den största
utmaningen just nu för organisationen och hen berättade om den
småbarnsverksamhet UsV ska erbjuda och att det är frågan hur den
ska komplettera den introduktions öppna förskola som finns i
Vårberg. I samtalet om detta framkom en uttalad oro för att den
kommunala öppna förskolan skulle uppleva konkurrens. Samtalet
mynnade ut i olika förslag på hur detta skulle hanteras. Min forskarkollega delgav då ytterligare erfarenheter från Tyskland som
handlade om att där erbjöds aktiviteter för barn och föräldrar under
hela dagen och även kvällstid. I Sverige är öppna förskolan oftast
öppen på förmiddagen. Introduktions öppna förskola i Vårberg har
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öppet mellan klockan nio och sexton och ett sätt för UsV att komplettera den verksamheten skulle helt enkelt vara att ha öppet senare
på eftermiddagen och/eller kvällstid.
Vid det andra referensgruppsmötet träffades referens-gruppen i
sin helhet och diskuterade rapportens tillgänglighet, relevans och användbarhet. Ganska snart övergick diskussionen till att behandla hur
forskningsresultaten kan kommuniceras. En preliminär kommunikationsplan på temat Stockholm för alla med alla formulerades.

Aktionsforskningsprojektets utbildningsoch forskningssammanhang
Under tiden som aktionsforskningsprojektet har genomförts har
alla chanser att diskutera forskningsprojektets olika delar med
studenter tagits. Framförallt har det varit givande att diskutera förekomsten av sådana här projekt i förhållande till faran med förenklande generaliseringar (jfr Kings 2011, s. 190–191). Under den
tid som forskningsprojektet genomförts har diskussionen om utsatta områden och särskilt utsatta områden varit högst aktuell.
Aktionsprojektet har även inkluderat en c-uppsats som handletts av
författaren till denna rapport.
Reinvent är Södertörns högskolas centrum för forskning om
samhällsutveckling i suburbana landskap. Mer specifikt inkluderar
det forskning om hur boendefrågor som exempelvis nybyggnationer påverkar staden i sin helhet men framförallt de områden som
berörs. Åtskilliga forskningsprojekt är knutna till Reinvent och
regelbundet hålls seminarier och event på ämnet suburbana landskap och samhällsutveckling. Inom ramen för denna studie har jag
deltagit i flera seminarier och vissa har haft en särskild betydelse för
forskningsprojektet, även medarbetare från UsV har deltagit.

Diskussionsfrågor kapitel 6
•
•

På vilket sätt kan en identifiering av framgångsfaktorer och
problem utveckla en verksamhet?
Hur kan en kunskapsprocess stödjas med en utomstående aktör
såsom en forskare eller praktiker från annan verksamhet?
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7. Unga station Vårbergs roll i Skärholmens
stadsdelsförvaltning
En plats som Vårberg kan få olika betydelse beroende på vem man
frågar och vad den personen har för erfarenheter av platsen. För en
kommunal tjänsteman och en socialsekreterare får naturligtvis
platsen framförallt en arbetsrelaterad betydelse och det här kapitlet
är framskrivet utifrån ett tjänstemannaperspektiv. I tjänstemannens och socialsekreterarens beskrivningar framkommer föreställningar om platsen och vad människorna på platsen behöver. Dessa
föreställningar relateras på olika sätt till kommunala ambitioner för
Vårberg och vilka förutsättningar som finns för att uppfylla dessa
ambitioner. Kapitlet besvarar framförallt frågeställningen: ”Vilken
funktion fyller Unga station Vårbergs verksamhet i relation till
kommunala förutsättningar och ambitioner för Vårberg?”. Kapitlet
är indelat i följande teman som synliggör föreställningar, ambitioner och förutsättningar: platsen och boendesituationen, frivilligorganisationernas roll och funktion, samt betydelsen av mötesplatser.

Platsen och boendesituationen
Den intervjuade tjänstemannen har i Skärholmens stadsdelsförvaltning ansvar för frågor som knyter an till denna rapport. Att få
Vårberg att vara en plats för alla är en kommunal ambition som
grundar sig i hur det faktiskt ser ut i Vårberg. Den tjänstemannabild
av området som framkommer är:
Jo, då skulle jag vilja säga att på en ganska liten yta, så är det så
komprimerat. Det finns betong, höghus och loftgångar och så
finns det den otroliga gräddhyllan. Och så finns det villor, och
har man en villa i Stockholm så handlar det om ganska många
miljoner. Och så finns det bostadsrätter. /---/ Vi har också Vårbergstoppen och naturreservat där vi nu håller på att anlägga en
stadspark. Och så har vi badet i Johannesdal där isotoperna är så
speciella och det finns insekter och groddjur som är viktiga för
hela Sverige. Så det är ett område som är… på denna lilla plats så
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är det så mycket. Och så är det inkomsterna, de flesta bor i höghusen och har låga inkomster och så finns det ju då de här som
har enorma kapital och inkomster. Och jag menar att dessa två
grupper inte möts. För det verkar som om den väletablerade gruppen inte rör sig runt centrum och där. Man har inga ärenden där.
Det kan också vara så att man inte har barnen i Vårbergs skolor.
Utan då går barnen någon annanstans i skolan. Så de möts inte.

Att människor bor sida vid sida men inte interagerar påminner om
den situation Mats Franzen beskrev vid eventen Skärholmen 50 år
där människor sorteras utifrån områdets fysiska struktur, en sortering av människor som accelererat med det fria skolvalet. Vårberg
som plats kännetecknas av både människor i villor med till synes
välfungerande liv och papperslösa med till synes icke fungerande
liv. Det riskerar att leda till bilder av de ”etablerade” och outsiders
som Lindström beskriver det (2016).
Både tjänstemannen och den socialsekreterare som intervjuades
har en bild av att det är ett stort mörkertal för hur många som bor
olagligt, eller i andra hand och i tredje hand och inneboende. Trångboddheten upplevs av tjänstemannen och socialsekreteraren som
utbredd, och det är många personer på denna lilla yta med osäkra
boendeförhållanden. Socialsekreteraren beskriver boendesituationen som en mycket försvårande omständighet för vissa familjer:
Men den bilden jag har sedan innan är att folk bor mycket inneboende, trångt och osäkert så. Att de bor i andra, tredje hand.
Men det är inte de som är aktuella på socialtjänsten /…/. Så tyvärr
är det inte dem som… det är när de blir av med bostaden som vi
går in. Men vi kan ju erbjuda våra tjänster för vi har också en
föräldrarådgivning, att föräldrar får komma och prata om vad de
behöver hjälp och stöd med. Men vi kan ju inte leta bostäder.

Det här exemplet visar att socialsekreterarna många gånger kommer i kontakt med bostadsproblemtiken när det är för sent. Möjligheten att göra något åt bostadsproblematiken är utifrån detta begränsat. Det visar också på de begränsade förutsättningar som finns
för att bedriva ett relationellt arbete där socialarbetarna inom det
offentliga kommer in i ett sent läge av utsatthet (jfr Herz, 2016). För
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att det inte ska bli så krävs att socialtjänsten hittar andra vägar att
nå människor och erbjuda stöd.
Problemet med tillgången på bostäder är ett exempel på vad
Urban (2018) beskriver som ett strukturellt problem som ges en
rumslig, lokal grund. Det framkommer en frustration över läget hos
både tjänstemannen och socialsekreteraren, samtidigt finns en svag
tilltro till vad som kan beskrivas som den professionella rösten. På
frågan om socialsekreteraren försöker påverka situationen på något
sätt blir svaret:
Alltså jag vet inte vem som skulle lyssna, det finns ingenting. Jag
vet inte till vem jag skulle säga att den här familjen behöver en
bostad. Det finns ingen chans till förtur, det är ingen idé, det finns
inte längre.

Socialsekreteraren har varit och är involverad i förvaltningsövergripande satsningar som riktar sig till målgruppen barn, föräldrar
och unga. Hen är även involverad i ett forskningsprojekt som
undersöker hur det blir för barnen och socialsekreteraren hoppas
att resultatet ska kunna fungera som underlag och stöd för att
kunna peka på brister. Den aktiva delen i röstbärarfunktionen (jfr
Kings, Mulinari och Tahvilzadeh, 2019, s. 16) villkoras här av ett
annat professionellt sammanhang, ett externt forskningsprojekt
som beskrivs som en språngbräda in i en offentlig diskussion om
bostadssituationen. Det som framkommer i citatet ovan kan tolkas
som en uppgivenhet inför röstens betydelse för situationen. Det här
utmanar den värdeskapande förmågan framförallt ur ett mottagarperspektiv, det vill säga de människor vars erfarenheter inte kommer fram genom det beskrivna projektet och särskilt de människor
som inte ens har medborgarskap.
Tjänstemannen påpekar att boendesituationen i Vårberg inte
borgar för människors förankring i området. Man väljer kanske inte
att satsa lika mycket på att vara delaktig i det som händer i området
om man bara ska bo där i tre månader. Det bidrar kanske också till
att man inte har barn på förskolan, det blir krångligt med att vänta
tills man får en plats för att sedan säga upp platsen om man flyttar.
Här framkommer att det finns ett administrativt krångel som
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utifrån Papakostas (2009) resonemang om tillit, torde kunna leda
till ökad misstro. Upplevelsen av att bostadsfrågan handlar om tur,
eller kontakter, borgar inte för en tilltro till den statliga välfärdsapparaten. Än mindre borgar den för tilltro till kommunen som i
denna fråga är delvis satt ur spel framförallt för att det i Vårberg
finns många olika privata fastighetsägare. Det här innebär ytterligare en utmaning för kommunen enligt tjänstemannen:
Så vi har inte heller… det är mycket lättare i de andra områdena
att träffa fastighetsägarna och skapa den här långsiktiga
förvaltningen som de har nytta av för då blir det inte så mycket
skadegörelse och värdet på deras hus blir ju bättre. Än om det blir
stor omsättning och man får dåligt rykte och så.

Boendesituationen framträder som en grundläggande problematik
som överlag gör det svårt för kommunen att nå och behålla kontakten med människorna som bor i området.

Frivilligorganisationernas roll och funktion
Som belysts inledningsvis har utvecklingen inom svensk välfärd
medfört en pluralistisk välfärdsapparat där det offentliga verkar
sida vid sida med det privata och frivilliga (Swärd och Starrin,
2016). I samtal med tjänstemannen på Skärholmens stadsdelsförvaltning framkommer att frivilligorganisationerna ur flera aspekter är viktiga för det kommunala arbetet med att skapa en trygg
och sammanhållen miljö i förvaltningens olika områden. Anledningen till det är att det upplevs vara svårt att få kontakt med vissa
människor. Den tjänsteman som intervjuats på Skärholmens stadsdelsförvaltning beskriver det så här:
Och vi söker ju upp grupper som inte brukar komma till tals, som
inte brukar vara med i sådana demokratiska forum, de kommer
inte på nämndmöten, medborgarmöten. Ja och då får vi söka upp
dom.

Den uppsökande verksamheten är även en del i en målbild med att
framförallt nå kvinnor i Vårberg:
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Ok, vi vill särskilt nå kvinnor i Vårberg som är mammor. Och
varför vill vi det? Jo för det visar sig att det är betydligt färre barn
som går i förskolan jämfört med andra områden och problemet
med det är att skolstarten bli mer komplicerad. Det är kanske
barn som inte har svenska som modersmål så de får ju så mycket
minus. De kan inte heller rutinerna, hur beter man sig i en grupp,
vänta på sin tur etc. Så vi vill i alla fall att försöka nå ut med den
kunskapen. Sen måste ju föräldrarna få välja själva.

Den uppsökande ambitionen beskrivs bottna i vad som kan förstås
som ett grundantagande om vad som får människor att uppleva
trygghet i ett område. Den intervjuade tjänstemannen beskriver en
situation där civilsamhället behövs men inte bara för att fylla en
resursbrist utan även för att de av tradition möter andra grupper i
samhället. Tjänstemannen utvecklar det så här:
Men det är ju det vi tycker i förvaltningen och som vi drivit och
föreslagit att vi behöver samarbeta mycket mer med civilsamhället för där finns en stor kunskap där vi kan få hjälp och göra
bättre beslutsunderlag. Vi kan göra saker tillsammans som också
ökar tilliten till kommunen. Man gör evenemang tillsammans.

Frivilligorganisationernas tillitsskapande funktion har lyfts fram
även i ett internationellt perspektiv (Herrington 2009, s. 966). Även
om frivilligorganisationer som Stadsmissionen är fokuserade på
sina egna mål och medel för att nå dem, kan ett gott resultat dessutom leda till en ökad tillit till det offentliga. Det här talar för
betydelsen av att Skärholmens stadsdelsförvaltning söker kontakt
och utvecklar samarbetet med frivilligsektorn. Om det kombineras
med ett värnande om det sociala arbetets relationella aspekter inom
de kommunala verksamheterna (se Herz, 2016) kan den kompletterande funktionen mellan kommunen och frivilligorganisationen
kvarstå och stärkas.

Betydelsen av mötesplatser
I de områden som finns inom Skärholmens stadsdelsförvaltning
beskrivs en situation som delvis på grund av en stor inflyttning av
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människor från andra länder skapar dynamiska möten på gott och
ont. Tjänstemannen beskriver det så här:
Och det är en väldig friktion i området, och i många andra
områden också, där det lever många människor från olika
delar av världen, man har olika traditioner, religion och kulturell bakgrund. Man kanske inte ens har ett gemensamt
språk så man kan kanske inte kommunicera så bra med varandra och då upplever fler området som otryggt. Man tvivlar
på den kollektiva förmågan. Och det finns ju mer konflikter
också.

När människor upplever sitt område som otryggt beskrivs det även
bli svårt för kommunen att tillgodose de behov man möter. Paradoxalt nog ökar behoven i takt med att människor drar sig undan
och inte heller nappar på det kommunen erbjuder. Att vara en
drivande aktör i att föra människor och frågor samman beskrivs av
tjänstemannen som centralt:
Och det drabbar ju också en kommun, om människor är otrygga
och inte riktigt samarbetar med varandra. Fast barnen växer upp
här och det här är deras barndom och uppväxtort. Och där har vi
drivit på och visat på fördelar, vi lyfter vissa frågor, vi gör paneler,
vi använder oss av kontroversiella ämnen och gör former där det
kan diskuteras på ett tryggt sätt.

När kommunen väl når människor och får till en dialog om vad de
behöver så är det många gånger basala behov det rör sig om enligt
tjänstemannen:
Man ska kunna mötas, att det behövs mötesplatser. Och då kan
det vara en sån enkel sak som att det ska finnas bänkar och bord
och grill. Att det ska finnas tak så att man kan sitta under tak och
prata med varandra när det regnar. Att belysningen ska förbättras
så att man vågar vara utomhus överhuvudtaget. För särskilt kvinnor i Vårberg har vi identifierat är väldigt lite utomhus och de
syns inte i det offentliga rummet. Så det är ju därför vi håller på
med det här att vi simmar och cyklar, och löptränar, åka på studiebesök och de ska vara med i panelsamtal.
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Mötesplatser kan betraktas som ett grundläggande mänskligt behov, och är centralt för människors sociala sammanhang. I Stigendals (2007) bok Allt som inte flyter. Fosies potentialer – Malmös
problem finns ett citat med en kvinna som är nöjd med det mesta i
sitt liv men som önskar att människor i Sverige ska börja umgås
med varandra och bli mer spontana (Stigendal 2007, s. 80). Just
spontana möten mellan olika grupperingar försvåras i den planering och strukturering av vardagen som pågår och kan få skjuts av
politik som det fria skolvalet. Flera samverkande samhälleliga processer försvårar människors möten med andra som de inte redan
känner och det finns hinder för en rörelse inom stadens olika stadsdelar och områden. För Skärholmens del utgör bristen på lokaler
ett konkret hinder. Förvaltningens behov av Stadsmissionen som
organisation handlar om att det bland annat behövs lokaler för
människor att mötas i. Tjänstemannen berättar:
För i Vårberg, det här med lokaler det är nog typ bara Stadsmissionen som har. I och med att det är mycket privata så vill de
ha in så mycket pengar som möjligt och alla lokaler man kunde
hyra för barnkalas förr och sånt, det har blivit bostäder.

Mötesplatser är också en viktig förutsättning för demokratisering
och aktivism. Utifrån Kings (2011, s. 42) resonemang kan det ses
som en vital del i vardagslivets möjligheter att utöva mikropolitiska
aktiviteter och vardagsmotstånd. Men trots den uppsökande ambitionen når inte kommunen alla människor. Det rör sig om grupper
och föreningar som är mer eller mindre svåra att få kontakt med.
Tjänstemannen utvecklar det så här:
Det finns såklart små ideella föreningar som inte är så svåra att möta.
Men andra personer är inte så etablerade i samhället och man är rädd
och misstänksam mot kommunen. Och det kan vara att jag inte ens
vet om dem. Men de jag vet om, och det är ungefär 120 föreningar,
då får man ju uppsöka och försöka tänka att just den här gruppen
som är så isolerad och bara håller ihop med varandra vad har vi
som kan vara intressant för dem. Och så säger de nej och nej och
nej i flera år men det är bara att fortsätta. Du vet att släppa in och
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bjuda på kaffe det gör alla, och säger att vad bra att du berättade
det och vi ska diskutera den där inbjudan. Och sen så kommer
man inte. Men det är ju bara att fortsätta och fortsätta.

I arbetet med att skapa och behålla kontakt beskrivs ideella organisationer som Stadsmissionen som centrala enligt tjänstemannen:
Och då är en verksamhet som Stadsmissionen jätteviktig, där det
finns en pedagogisk verksamhet för barn och där föräldrarna kan
få träna svenska och få kunskap i olika samhällsfrågor. /---/ tror
ändå att Stadsmissionen når helt andra grupper och är jätteviktiga. Och just deras synsätt, att man ska länka vidare och man
kan uppmuntra.

Ur tjänstemannens olika beskrivningar framkommer en förhoppning om att Stockholms Stadsmission ska kunna bidra med ett
värdeskapande arbete för de boende i området. Det finns inom
förvaltningen en förståelse av det kommunala uppdragets begränsningar när det kommer till att skapa mötesplatser. Samtidigt
finns en risk att frivilligorganisationerna tillfälligt löser lokala
problem utan att utmana strukturella problem (se Urban, 2018).

Diskussionsfråga kapitel 7
•
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Hur kan lokala utmaningar/problem förstås som strukturella
och som en del av ett nationellt ansvar?

8. Förankringsprocessens början
I detta kapitel redogörs för förankringsprocessens början med
hjälp av Unga station Vårbergs (UsV) projektledares beskrivningar av uppstarten av verksamheten. I kapitlet besvaras framförallt frågeställningen: ”Hur förankras och utformas Unga station Vårbergs verksamhet i relation till andra frivilliga och offentliga aktörer?”. Utifrån projektledarens beskrivningar av den
inledande förankringsprocessen kan den förstås innehålla tre
centrala teman: Erfarenheter av målgruppen och området, den diskursiva bilden av målgruppen och området, behovsorienteringen.

Erfarenheter av målgruppen och området
Den projektledare som engagerades för att starta upp UsV inledde
sitt arbete med att undersöka Vårberg som område och människorna som bor där. Strategiskt genomfördes undersökningen genom
att följa två kontaktled: ett internt inom Stadsmissionen och externt
med tjänstemän inom kommunen och andra ideella aktörer.
Det första jag gjorde var att gå in i en research-fas som jag delade
upp på olika sätt. Jag delade upp den i interna kontakter, alltså
inom Stadsmission. Vilka inom Stadsmissionen arbetar med
barn och unga och hur gör dem det? Vad fungerar och vad är bra
med deras arbete? Och vad kan utvecklas, vad är de stolta över
och vad skulle de vilja göra mer av? Och sen gjorde jag samma
sak med området Vårberg och Skärholmen. Där inrymdes allt
från ideella föreningar, stora som små och all typ av offentlig
verksamhet, förskolor, skolor. Jag hade också mycket kontakt
med medborgarvärdar.

Projektledaren beskriver sitt arbete som en research och det är
tydligt att det fanns en behovsorientering i hens undersökning med
ett bakåt-perspektiv: hur har det sett ut? Och med ett framåtperspektiv: hur ska det se ut? När UsV startades fanns redan två
Unga station och projektledaren valde att ta fasta på de erfarenheter
som fanns där:
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Och då handlade det om för mig att ta reda på vad en Unga
station är. Det fanns två Unga stationer då, en i Tensta och en på
Södermalm. Så det handlade om att lära mig vad de gör som jag
ska göra likadant och vad är det de inte gör som jag borde göra i
Vårberg. Och vad tycker de att det ska finnas i Vårberg? Och så
gjorde jag likadant i Vårberg – vad är det som redan finns i
Vårberg och vad borde det finnas mer av och vad finns det inte?
Vad är det som aktörerna i Vårberg skulle vilja göra men hinner
inte och vad ser de som vår målgrupp?

I denna del av undersökningen fanns således ett fokus på andras
erfarenheter av målgruppen och området. Att lära av tidigare erfarenheter är ett sätt att i förankringsprocessen möjliggöra att verksamheten kan få en hållbar betydelse för området. Konkret har det
handlat om att ta reda på vilka funktioner som varit och är viktiga
inom de andra två stationerna och i nästa led undersöka vad som
särskiljer Vårberg som område och eventuellt vilka andra faktorer
som blir viktiga i den nya Unga station. Frågor på temat ”vad som
har fungerat” och ”vad som inte har fungerat” kan ses som viktiga
nyckelfrågor i UsV:s förankringsprocess.

Den diskursiva bilden av målgruppen och området
Projektledaren beskriver även att hen var intresserad av hur folk i
allmänhet pratar om Vårberg, Unga station och om Stadsmissionen
samt hur det pratades inom Stadsmissionen om målgruppen:
Min högsta fråga var: vad är det folk pratar om när de pratar om
Vårberg? Och på Unga station och inom Stadsmissionen så var
frågan vad pratar folk om när de pratar om Unga station? Eller
vad är det som Stadsmissionen pratar om när det pratar om ett
arbete med barn, unga och deras familjer?

Här fanns ett intresse för den diskursiva bilden av platsen Vårberg
och de boende i Vårberg. Det framkom både positiva och negativa
bilder men att de negativa tog mer plats i diskussionen. Människor
beskrev för projektledaren att man helst flyttar från Vårberg för där
finns ingenting. Det uttrycktes som att det inte är valfritt att bo i
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Vårberg utan att man ”hamnar där bara”. Projektledaren ger ett belysande exempel från ett samtal med grupper av ungdomar:
Jag träffade en ungdomsgrupp i Bredäng som alltså är två stationer därifrån. Och när jag frågade de killarna så blev det så
tydligt. Jag frågade: vill ni bo kvar i Bredäng? Och det var så solklart att: ”Ja! Det här är mitt ställe, jag är ansvarig för vad som
händer här och för att Bredäng ska bli stort och det bästa stället i
Stockholm. Och jag ska jobba för det.” Man kände sån tillhörighet till den här ändå rätt lilla platsen. Och man rörde sig bara i
det området. De här killarna var Bredäng. Och så träffade jag
några ungdomar i Vårberg kort därefter och ställde samma fråga
och det var verkligen hälften, hälften. Vissa sa att: ”Jag ska stanna
i Vårberg, mina barn ska växa upp i Vårberg.”. Men också många
som tyckte helt annat och som gick in och argumenterade emot
de som sa det. Och som liksom: ”hur kan du säga att du ska låta
dina barn växa upp här? Det finns ingenting i Vårberg. Skulle
någon ge mig en biljett så skulle jag åka härifrån på en gång”. I
Bredäng, och i Skärholmen och i Sätra finns det ett Vi. I Vårberg
finns det inget Vi, det som finns är väldigt svagt.

Citatet belyser hur negativa erfarenheter möter positiva. Familjeperspektivet som framkommer, att låta sina barn växa upp i området, kan ses som ett sätt att betona de svaga förutsättningarna i
området. Det finns också tecken på att när de negativa associationerna lyfts fram sker det i relation till en moralisering ”hur kan
du säga att du ska låta dina barn växa upp här” (jfr Lindström,
2016). Här faller det strukturella perspektivet och ansvaret läggs på
individen som ska ta sig från området, om inte annat för sina framtida barns skull. Och det är ungdomar som samtalar, som själva
fortfarande är barn. Den tillit till välfärdsstaten som tidigare i
rapporten diskuterats utifrån Papakostas (2009) och Rothsteins
(2003) resonemang är helt frånvarande. Ungdomarnas prat speglar
också lokalsamhällestillitens rumsliga avgränsning (Trägårdh et. al.
2013, s. 166). Vårberg kan tillskrivas negativa attribut medan Bredäng, Skärholmen och Sätra kopplas samman med positiva och ändå
är det områden som ligger mycket nära varandra.
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För projektledaren var det viktigt att vara på plats i Vårberg
och träffa så många människor som möjligt och lära känna området. För hen blev det ett sätt att få en samlad bild av människorna, platsen och behoven. Utifrån sina inhämtade kunskaper
beskriver projektledaren Vårberg som det kanske mest socio-ekonomiskt utsatta området i Stockholm, där den östra delen är mest
utsatt och där ungefär hälften av befolkningen flyttar varje år.
Hens intryck är att området även kännetecknas av hög otrygghet
och låg tillit till myndigheter. Barn föds men försvinner sedan,
många går ej i förskola. Bilden som beskrivs är ganska mörk framförallt ur ett tillitsperspektiv.

Behovsorienteringen
Som lyfts fram i kapitel sju fanns från början en positiv bild av frivilligorganisationers insatser från förvaltningens håll. Trots en positiv ansats kan det dock finnas olika föreställningar om vad man
anser att man ska göra och vad man kan göra (se kap. två). För
projektledaren var det viktigt att undersöka om de föreställningar
som fanns inom förvaltningen var förenliga med projektledarens
och medarbetarnas idéer med verksamheten:
Ok, Skärholmens stadsförvaltning vill ha oss här men kommer vi
att kunna mötas i det vi vill göra? Finns det ett intresse av det vi
tycker är så viktigt, det med deltagarnas egenmakt? Är det så att
stadsdelen har en uppdragsbeskrivning som de vill att vi ska utföra eller är de intresserade av det vi ser?

Projektledarens uppfattning är att det fanns ett gemensamt innehåll
i synen på vilka behov som skulle stå i centrum för verksamheten
och hur verksamheten skulle ta form. Tillitsperspektivet lyftes fram
i den diskussionen och blev centralt i arbetet med att skapa en deltagarorienterad Unga station. Projektledarens undersökning av Vårberg inkluderade därför en process där potentiella deltagare fanns
med i förankringsprocessen. Konkret gick det till så att projektledaren samtalade med människor i området om vad de behövde
och önskade av en mötesplats som Unga station. Dessa behov följdes sedan upp i flera steg med tillhörande frågor:
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•
•
•
•

lyfta fram behoven – vilka behov finns?
förstå behoven i en organisatorisk kontext – vad gör Unga
station Vårberg och vad gör andra aktörer?
Agera utifrån behoven – ta kontakt med andra aktörer utifrån
frågan vad kan ni göra?
följa upp tillgodoseendet av behoven – hur blev resultatet, vad
kan göras annorlunda?

Denna inledande tillits- och värdeskapande process var således
strategisk, i motsats till ad hoc, och byggde på ett noggrant förarbete. Det var också strategiskt i meningen att deltagare i andra
verksamheter fick upp ögonen på ytterligare en mötesplats som
det redan fanns en inblick i:
Mitt jobb hade ju varit att knyta kontakter med folk och verksamheter som vår deltagargrupp hade förtroende för. Så nu var
det att… jag fick betalt tillbaka för det, nu kom ju deltagarna från
dessa verksamheter till oss. Vissa bodde närmare oss och kom till
oss istället.

Som framkommer i citatet ledde det till att UsV hade deltagare från
start. Den tillitsskapande processen var redan påbörjad och utgjorde en god grund för att verksamheten skulle kunna fungera värdeskapande. Projektledarens roll inom verksamheten förändrades när
verksamheten startade för deltagarna. Hen blev då verksamhetsledare med tillhörande uppgifter som att ansvara för brandsäkerhet,
tillstånd för olika saker, budget etc. Verksamheten började med att
ha öppet på tisdagar där det främsta målet var att bygga en relation
med deltagarna:
När det öppnade i oktober så handlade min roll om deltagarna
och relationen till dem. Det är absolut viktigast. Att bygga relationer, att få dem som inte känner sig trygga i Vårberg att känna
sig trygga på den här platsen i Vårberg. Att få folk att veta att vi
finns.
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Att inom ramen för verksamheten bygga tillit för att bli värdeskapande handlade till en början om att se, lyssna och bekräfta deltagarnas behov. Projektledaren beskriver att deltagargruppen inte verkar vana vid att få frågor om vad de ville ha för aktiviteter eller att
vara med och bestämma. För projektledaren definieras deltagares
deltagande som att kunna vara med och utforma och påverka, inte
bara närvara:
Familjer som jag har mött i Vårberg, både föräldrar och barn
upplever jag vara väldigt ovana vid att få frågan om att på riktigt
delta. Inte bara närvara i en aktivitet utan delta i utformandet och
bli uppmuntrad till tankar och idéer och vad som skulle kunna
innebära en förändring för deras liv. Mitt arbete bygger mycket
på det. Jag ville inte starta en verksamhet som såg ut precis som
våra andra verksamheter utan jag vill skapa en plats i Vårberg
som var byggd utifrån det som medborgarna, familjerna, i Vårberg ville ha.

Första punkten att bygga en tillitsfull relation till deltagarna är
således central. Att skapa en idétavla (se bilaga 2 & 3) är ett sätt att
avformalisera och kreativisera deltagandet. Med idétavlan uppmuntras deltagarna att bidra med idéer och synliggör deras egen
förmåga och möjlighet att utforma verksamheten. För projektledaren var det en genomtänkt del i hens syn på hur förankringen skulle
ske initialt:
Ja, tanken var ju att täcka en av de största, första och centrala
väggarna med den här idé-tavlan – vad vill du ha mer av här? För
att deltagarna helt omöjligt skulle kunna undgå frågan. Så det var
ett sätt för dem, att helt anonymt kunna komma med förslag.
Men också en idélåda, som är precis bredvid, om man vill vara
ännu mer anonym. Och så arbetsgruppen, jag uppmanade dem
varje vecka att fråga, att uppmuntra, att när man hörde en idé så
skulle man vara nyfiken och fråga mer. Att också jobba utifrån
deltagarnas styrkor. Många kvinnor är väldigt duktiga på att laga
mat, bra då ska vi använda det, vi bjuder in deltagarna till att laga
mat i verksamheten. En annan förälder som var väldigt bra på att
göra smycken, gud vad bra då låter vi henne hålla i en aktivitet.
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Att fånga upp människornas styrkor. För Unga station Vårberg
ska också vara en plats där man får använda sin potential. Unga
station är en plats där vi ser människors styrkor och potential.

I ett andra steg blev det viktigt att undersöka förutsättningarna att
tillgodose de behov som deltagarna på olika sätt förde fram. Projektledaren, som i detta läge kände området och andra aktörer i området, började föra samman olika resurser och skapa en tillgänglig
resursbank åt deltagarna. Det handlade konkret om att skapa organisatoriska nätverk där kommunala och andra ideella verksamheter
ingick och dit deltagarna kunde lotsas vidare utifrån de behov de
uttryckte. Med detta synliggörs att värdeskapandet kan gynnas av
samverkan med andra aktörer. På frågan vad projektledaren till en
början såg som utmaningar för verksamheten beskriver hen det
faktum att så många flyttar, trångboddheten och segregationen.
Den osäkra boendesituationen påverkar människors liv på olika
sätt, över tid och inverkar också på förutsättningarna med att tillgodose människors behov av till exempel mötesplatser.
Att tillgodose människors behov i ett område som Vårberg
beskriver projektledaren som att göra det andra inte gör. För hen är
det också ett sätt att driva opinion. Verksamheten UsV blir utifrån
ett sådant resonemang en materialiserad kritik mot att stat och
kommun inte förmår erbjuda människor det de behöver. Att
bedriva opinion blir därmed ett görande precis som i fallet med
civilsamhällsorganisationer som med aktivt stöd fungerade som
röstbärare i ett lokalt mobiliseringsprojekt (Kings, Mulinari och
Tahvilzadeh, 2019, s. 16). Utifrån Arvidson med fleras (2018) forskning är detta ett sätt att hålla tillbaka den direkta kritiken mot det
offentliga och istället utforma andra strategier för att påverka. Samtidigt som den politiska ambitionen om att stat, kommun och frivilligorganisationer ska komplettera varandra faktiskt uppfylls är
arbetet även en del av en kritik.

Diskussionsfrågor kapitel 8
•
•

Vad betyder det att en verksamhet är deltagarorienterad?
Vad är att driva opinion och hur kan man göra det?
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9. Värdeskapande socialt arbete
i Unga station Vårberg
I det här kapitlet redogörs för det värdeskapande sociala arbetet
inom Unga station Vårberg (UsV) och hur det tog form i förankringsprocessen under temana Värdegrundens materialisering i värdeskapandet, Platsen och människan och nätverksbyggande. Följande frågeställning besvaras: På vilket sätt är Unga station Vårberg
värdeskapande?
En faktor som är betydelsefull att ta hänsyn till i relation till den
värdeskapande förmågan är att UsV inte har krav på närvaro eller
krav på föranmälningar. Det betyder att medarbetarna på UsV
aldrig vet hur många deltagare som kommer. Det innebär givetvis
en osäkerhet, bland annat går det inte att beräkna hur mycket mat
som kommer att gå åt, eller hur mycket material som kommer att
behövas till barnens aktiviteter. För deltagarna innebär det dock en
kravlöshet och en möjlighet att komma och gå som de vill.
Under studiens genomförande ökade deltagarantalet och så
även behovet av en bättre och större lokal. UsV bytte under samma
period lokal till en större närmare tunnelbanestationen och deltagarantalet har fortsatt öka. En starkt bidragande orsak till ökningen
tros vara stadsdelsmammornas aktiva lobbying för verksamheten
och att deltagarna själva tipsar andra bekanta om verksamheten.

Värdegrundens materialisering i värdeskapandet
Under aktionsforskningsprojektet fick medarbetarna vid UsV möjlighet att diskutera Stadsmissionens värdegrund utifrån temana:
Hur relaterar det ni gör inom verksamheten till denna värdegrund?
Är det något ni anser att ni inte uppfyller? Medarbetarna hade
tidigare beskrivit att den kristna framtoningen inte är en explicit del
av deras arbetsvardag och att de inte heller upplever sig tillhöra en
kristen organisation. Det finns en del rutiner och ceremonier som
knyter an till den kristna traditionen som psalmsång och bön men
dessa är avgränsade till särskilda möten i kyrkan. I övrigt märks inte
någon kristen inriktning menar medarbetarna. Istället beskriver de
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det som att de arbetar utifrån värden som betonar de mänskliga
rättigheterna. Det är också så de förstår Stadsmissionens värdegrund. De beskriver också att det inte är något i den som de tycker
är felaktigt eller något som de inte känner igen i sitt arbete eller i
sina egna värderingar.
Medarbetarna fick i uppgift att skriva ned de centrala punkterna
från värdegrunden och exemplifiera dessa med exempel från deras
eget arbete och hur de bemöter deltagarna.
•

•
•
•
•

•

Lika värde och rättigheter: vårt bemötande, alla är välkomna hit
oavsett status. Vi kan agera ombud för att stödja och belysa
deltagarnas rättigheter.
Rätt till kärlek och värme: inkluderande, delaktighet samt miljön.
Rätt till nya livschanser: stöd till förändring. Bygga/skapa nya
minnen, samt nya sammanhang.
Förmåga till egenmakt och ansvar: stöd i föräldraskap, ombudsmannaskap. Och att vi erbjuder föräldrakurser och tjejgrupper.
Obeskrivbara unika liv: alla som kommer till oss får beskriva sina
egna liv. Man kommer hit frivilligt, vi är ingen myndighet som
besitter tidigare dokumentation kring våra deltagare.
Strävan efter mening: utifrån deltagarens behov kan vi erbjuda
olika delar i vår verksamhet (t.ex.: samtal, kollo, öppen verksamhet, kurs, mm).

Utifrån dessa punkter var det inget som medarbetarna ansåg att de
behövde lägga till eller ta bort i värdegrunden. Det finns således en
överensstämmelse mellan de organisatoriska kärnvärdena och den
materialisering som sker av dessa på verksamhetsnivå. Neubeck
(2016) visar i sin avhandling på vilket sätt frivilligorganisationer
kan öka tilliten inom och utom organisationen genom att uppmärksamma medarbetares engagemang och kompetens. Det sker
lämpligen genom att ta tillvara på medarbetarnas egna beskrivningar av vad som är verksamhetens ”kärnvärden” (2016, s. 59).
Etiska frågeställningar kan därmed vara ett sätt att lyfta en verksamhets kärnvärden. Ett viktigt tillägg är att frivilligorganisationer
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inte alltid bedriver sitt arbete i medborgarnas intresse (Wijkström
2012, s. 6) utan kan ha egna politiska agendor och en inriktning som
syftar till att påverka medborgarna i en särskild riktning.
I det deltagande arbetet har jag regelbundet fått ta del av hur
etiska frågor uppkommer i arbetet, hur det får arbetet att stanna
upp och ibland förändrar rutiner eller förhållningssätt. Ett exempel
är när det blir konflikter, till exempel mellan vuxna eller mellan
barn. Vem ska ta ansvar för att hantera konflikterna och hur ska det
gå till? Med dessa etiska dilemman omformuleras arbetet i det lilla
hela tiden.

Platsen och människan
Det sociala arbetet inom UsV tar även form utifrån medarbetarnas
föreställningar om platsen och människors behov. Föreställningarna är en del i en process med att skapa en gemensam förståelse av
vad de ska göra. I förankringsprocessen utgjorde det merparten av
arbetet och blev grunden i deras initiala arbetsstruktur. Föreställningar om plats och människa blir synliga när medarbetarna får
möjlighet att beskriva det sociala arbetet i verksamheten:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Att hjälpa människor att komma in i samhället, öppna upp
dörrar till samhället som annars varit stängda.
Att kunna erbjuda aktiviteter som människor annars inte har
tillgång till eller känner till.
Vara flexibel inför de behov som finns och de nya som kan
tänkas dyka upp, anpassa verksamheten/arbetet utifrån den
målgrupp vi möter.
Bidra till att ge en större bild av stadsdelen och Stockholm. Det
är många som inte känner till, eller har varit utanför Vårberg.
Informera om deltagares rättigheter, stärka egenmakten.
Komplettera och försöka förändra där samhället brister.
Salutogent förhållningssätt, erbjuda ett sammanhang.
Arbeta med både individ och samhälle.
Arbeta akutstyrt (hur är behovet hos individen i nuläget och
tillgodose det) samt hitta förutsättningar för att arbeta långsiktigt.
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Föreställningar om platsen och människorna som finns inbakade i
beskrivningarna av det sociala arbetet lyfter upp ett utanförskap för
vissa människor och pekar till viss del på faran med detta utanförskap som till exempel att inte få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Det som kommer fram känns igen från såväl projektledarens, tjänstemannens och socialsekreterarens föreställningar.
Det är inte konstigt eftersom det funnits en dialog mellan dem och
medarbetarna och synliggör att det finns en gemensam förståelse.
Förståelsen bygger, som framkommer i kapitlet om de kontextuella villkoren, på ett undersökande av platsen på platsen. Verksamheten UsV är en del av Stockholms Stadsmission och medarbetarna arbetar även nära Skärholmens stadsdelsförvaltning. De
två sammanbundna aktörerna adresserar personer som bedöms
vara i behov av något, dvs. potentiella deltagare till verksamheten.
Adresserandet grundar sig i föreställningar om de potentiella deltagarnas utsatta position och vad som kan göras. Det är dock först
med deltagarnas egna erfarenheter och berättelser som dessa föreställningar kan styrkas.
Det värdeskapande arbetet bygger på en människo- och samhällssyn som är nära sammanbunden med tanken om människan i
samhället, som utgör kärnan i huvudorganisationen Stockholms
Stadsmissions värdegrund. Medarbetarnas prat om deltagarna och
verksamheten vidgar dock kärnbudskapet. I analysen av det empiriska materialet i sin helhet har det hela tiden varit något, till en
början svårfångat, som svällt över och inte riktigt låtit sig inrymmas
i värdegrunden som den nu är formulerad. Till sist var det mitt eget
professionella sammanhang som lärare vid socionomutbildningen
som tydliggjorde saken. Diskussionen om betydelsen av plats med
kollegor och studenter satte fokus på hur medarbetarna vid UsV ser
samhället i människan. Eller för att återknyta till Kings (2011, s.
142); platsen gör något med deltagarna och människorna som bor i
Vårberg. Naturligtvis är det tvärtom också, det vill säga det finns ett
aktörskap att ta fasta på, det finns en människa i samhället, men
samhället återspeglas hela tiden i medarbetarnas förhållningssätt till
deltagarna, deras situation och människor i Vårberg överlag.
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Hur beskriver då medarbetarna platsen Vårberg? De beskriver
den som en plats där det finns en mångfald av människor. Medarbetarna har noterat att många pratar om den som en otrygg plats,
något som också framställs i medierna. Flera av de familjer som
medarbetarna träffar och som bor i Vårberg söker sig till andra
stadsdelar för till exempel skola och vårdcentral, trots att det finns i
Vårberg. Medarbetarna frågar sig varför och undrar om det handlar
om en misstro mot kvalitén på olika tjänster i Vårberg. Medarbetarna beskriver vidare Vårberg som en ”förort” till Skärholmen och
som en okänd plats för många och som en plats som inte har det
bästa ryktet. Men de beskriver den också som en plats med stor
potential och med goda möjligheter till samverkan mellan olika
samhällsaktörer. Vårberg beskrivs därtill som ett område som kännetecknas av kontraster och olika förutsättningar beroende på var
man bor. Det finns många människor som bor tillfälligt och i andra
hand. Samtidigt finns det villaområden och hyresrättsområden
med inte lika stor utflytt och där många bott länge och som upplevs
som något tryggare. Vårberg är ett växande område, med nybyggnationer och förskolor med gott rykte men utbudet av butiker är
inte så stort. Vårberg beskrivs även som ”en glömd stadsdel”, där
mycket påbörjas men inte slutförs. Vissa hyreshus, och centrumet
ger ett förfallet intryck men samtidigt finns det fina naturområden.
I tidigare studier framkommer beskrivningar av platser där positiva och negativa bilder finns sida vid sida (Holmqvist 2015;
Hörnqvist & De los Reyes, 2016). Även medarbetarna inom UsV
gör sig bilder av Vårberg som grundar sig i både egna och andras
personliga och yrkesmässiga erfarenheter. Bilder av platser kan
även skapas av andras föreställningar och berättelser, utan att
bottna i någon egen erfarenhet. Det är kanske också faran med ett
Stockholm som karaktäriseras av en bristande rörelse genom hela
staden. Människors inrutade och på förhand strukturerade tillvaro (som Mats Franzén beskriver i kapitel två) hindrar en rörelse
och andras negativa bilder, framförallt mediala, minskar rörelsen
ytterligare.
Medarbetarna är ofta noga med att lyfta fram det positiva med
platsen Vårberg men blundar inte för problemen. Många gånger
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stannar problembeskrivningen inom områdets gränser och med
det menas att de resonerar i termer av att åtgärda problemen som
syns i det lokala inom det lokalas gränser och med lokala resurser.
Med en kritisk blick bidrar det till en lokal rundgång där det statliga
ansvaret och de strukturella problemens grund hamnar i bakgrunden. Samtidigt är vissa problem, som framkom i kapitlet innan,
akuta och kan inte bordläggas i väntan på en politisk förändring.
Det strukturella perspektivet är dock inte frånvarande. På frågan
vad som är viktigast med arbetet svarar medarbetarna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att kunna vara med och påverka och stärka både på individoch strukturell nivå.
Integration.
Rättighetsarbete.
Vägledning.
Att vi erbjuder en mötesplats, där människor från olika länder
och kulturer kan mötas.
En första hållplats för många att våga söka sig vidare i t.ex. myndighetskontakt.
Att kunna vara ett stöd, och följa en deltagare i den kontakten/processen ovan.
Att kunna påverka utan att vara en myndighet.
Vi ser till barnet och lyfter barnperspektivet i alla delar av våra
verksamheter.

Punkterna synliggör vad medarbetarna anser är viktigt utifrån
platsens betydelse och tydliggör på samma gång samhället i människan. I det deltagande arbetet har jag sett att socialarbetarna inte
bara vänder sig till deltagarna som deltagare i verksamheten utan
också som människor som ska ha möjlighet att påverka sin situation och området de bor i. De vidgar således sitt uppdrag från att
arbeta med deltagarna som föremål för insatser till att arbeta med
dem som boende i Vårberg. Det här breddar även uppdraget utifrån Stadsmissionens värdegrund från tanken om människan i
samhället till tanken om samhället i människan. Deltagarna görs
på så vis till aktörer som ska ha möjlighet att forma samhället
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utifrån sina behov men även som några som påverkar och hindras
av omgivningen och de samhälleliga förutsättningarna. Kraften i
detta förhållningssätt tydliggörs med den universella dimensionen. Det vill säga att formulera sociala problem utifrån människors erfarenheter men adressera behovet av förändring i termer
av att alla människor ska leva på en materiellt sett accepterad nivå,
leva ett variationsrikt och meningsfullt liv som ger dem möjlighet
att förverkliga sina inneboende möjligheter (del av Swedner 1996,
s. 42–46). Samhället i människan betonar därmed ett aktörsskap
inom strukturella ramar.
Välfärdsinsatser tenderar att ta form efter de befintliga deltagarnas behov och i den processen förändras även bilden av deltagarna,
i en slags växelverkan. En fara blir att behovsbilden och samhällsbilden glider isär med resultatet att man låser in grupper av brukare
i välfärdsarrangemang som lever parallellt med övriga samhället.
Med perspektivet samhället i människan finns det istället en möjlighet att binda samman mänskliga behov med samhälleliga behov.

Nätverksbyggande
Det värdeskapande arbetet sker även genom att bygga olika typer
av sociala nätverk; kollegiala sociala nätverk, organisatoriska sociala
nätverk och sociala nätverk för deltagarna.
Byggandet av kollegiala sociala nätverk består av att enskilda
medarbetare bygger upp professionella nätverk för att underlätta
det egna arbetet i verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om
myndighetskontakter, kontakter inom brukarorganisationer eller
kontakter med forskare. Kontakterna underlättar arbetet med att
tillgodose deltagarnas behov. När problem eller nya behov uppstår
och som inte kan lösas eller tillgodoses inom verksamheten kan
dessa kontakter nyttjas. I det deltagande arbetet i aktionsforskningsprojektet blev betydelsen av medarbetarnas kontaktnät synliga och de visade sig inte bara underlätta arbetet med att tillgodose
deltagarnas behov utan gjorde även arbetet effektivare.
Det nätverkande arbetet tar form utifrån en förståelse av det
egna arbetet och de egna resurserna men även vad som finns och
erbjuds av andra aktörer utifrån frågan: ”Vad finns redan?”. Med
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den här kunskapen om vad som redan erbjuds kan UsV stärka sin
kompletterande roll och erbjuda andra aktiviteter. Som beskrivits i
tidigare kapitel har alternativa välfärdsaktörer ökat på senare år
(Knutagård, 2016) och ett förhållningssätt som bygger på komplementära ansatser snarare än konkurrensmässiga blir förstås en
utmaning. Att undersöka hur deltagarnas behov kan tillgodoses på
andra sätt tar naturligtvis tid för medarbetarna vilket knyter an till
den andra vägen, nämligen det organisatoriska nätverksskapandet.
Denna form av nätverk är en färskvara och någon måste alltid
underhålla kontakten med andra organisationer. Samtidigt ska
denna form av nätverk helst inte vara personbundna utan kunna
överleva personalbyten och andra förändringar på individnivå.
Den tredje vägen för värdeskapande handlar om att hjälpa och
stödja deltagarna att skapa och upprätthålla egna sociala nätverk.
Med hjälp av dessa kontakter kan deltagarna i högre utsträckning
lösa sina egna problem eller behov och på det sättet få möjlighet att
förverkliga sin mänskliga potential (jfr Kings 2011, s. 33). Deltagarna kan också med hjälp av nätverken i högre grad uppleva trygghet, meningsfullhet och nöje. I det nätverksbyggande arbetet som
sker inom UsV inkluderas ett tillitsskapande som handlar om att
stärka deltagarnas tillit till sig själva och sina egna förmågor och att
stärka tilliten till myndigheter. Här följer exempel på aktiviteter
som syftar till detta:
•

Ombudsmannaskap: medarbetarna arbetar med att förstärka
deltagarnas tillit till sig själva och till sina egna förmågor (egenmakt).

I ombudsmannaskapet uppmuntrar medarbetarna deltagarna till
att utföra saker själva. Medarbetarna beskriver det som att tilliten
till olika myndigheter och andra aktörer kan öka efter deras stöd
och samtal med deltagarna. Medarbetarna stöttar, peppar, informerar, och visar på vilket utbud av stöd och hjälp som finns. Medarbetarna arbetar med att både ge konkret hjälp, som till exempel
hygienartiklar och mat, och stärka deras egna förmågor genom att
prata om dem med deltagarna. De informerar även om deltagarnas
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rättigheter och tänker att det stärker tilltron till samhällets övriga
aktörer.
•

Öppen småbarnsverksamhet: Enligt projektledarens tidigare
kartläggning framgick det att flera barn som föds/skrivs in i
Vårberg inte registreras på någon förskola, utan kanske är hemma fram tills skolstart.

Medarbetarna beskriver att UsV fungerar som en inkörsport/
sluss in i öppna förskolor och vanliga förskolor. Det sker genom att
medarbetarna genom samtal och studiebesök visar vad alla barn erbjuds. De pratar också om barns behov av att träffa andra barn och
andra vuxna. Medarbetarna menar att de med information i form
av både samtal och besök på förskolor skapar tillit till övrigt utbud
i staden/stadsdelen för både barnen och föräldrarna.
•

Ungdomsverksamhet: medarbetare och deltagare träffas en
gång/vecka och lagar middag tillsammans och samtalar utifrån
olika teman.

Denna del av verksamheten formas utifrån deltagarnas behov och
önskemål. Medarbetarna beskriver det som en vi-skapande aktivitet
med samtal och skratt.
•

Föräldrastärkande verksamhet: verksamheten erbjuder föräldrakurser, som t.ex. ”Föräldraskap i Sverige” som bygger på olika
teman.

Den föräldrastärkande funktionen fungerar som en introduktion
till bland annat skola, sjukvård och socialtjänst i Sverige. Inom UsV
ordnas även olika temakvällar med fördjupande samtal om olika
samhällsfunktioner.
•

Läxläsning.
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Att inte kunna hjälpa sina barn med läxor, ofta på grund av språkliga begränsningar, kan upplevas som ett stort hinder i vardagen för
föräldrar. Inom UsV hjälper medarbetarna föräldrar att hjälpa sina
barn. Det är också möjligt för barn över nio år att komma själva för
att få stöd i sin läxläsning. Den här aktiviteten inom UsV är ett
exempel på ett stöd, som när projektet genomfördes, inte erbjöds
på annat håll i Vårberg. Aktiviteten fyllde därmed ett behov som
inte kunde tillgodoses på annat sätt.
För de deltagare som är involverade i verksamheten är det meningen att deras tillit till det offentliga och samhället i stort ska öka
genom samtal, studiebesök och genom att de erbjuds konkret hjälp
med att tillgodose allt från materiella till sociala behov. Det är också
en del i en inkludering där deltagarna på olika sätt går från att bli
förankrade i en verksamhet till att bli förankrade i ett område.

Diskussionsfrågor kapitel 9
•
•
•
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Vilka värden bör prägla ett socialt arbete och hur ska det synas
i det dagliga arbetet?
Vad kan det betyda att i ett socialt arbete se människan i
samhället respektive samhället i människan?
Vad betyder det för människor att ha ett svagt socialt nätverk
och hur kan det påverka deras vardag?

10. Det sociala arbetets oförutsägbarhet
I det här kapitlet behandlas frågan om förutsägbarheten i utfallet av
det sociala arbetet, eller snarare oförutsägbarheten. Kapitlet är indelat i temana Att förstå oförutsägbarheten i det sociala arbetet och
Att förstå en förankringsprocess och vilka faktorer som inverkar, och
svarar framförallt på frågeställningen: Under vilka förutsättningar
sker deltagandet i verksamheten i relation till verksamhetens förankringsprocess? Det är en viktig aspekt i en diskussion om förankringsprocessen särskilt i kombination med att frivilligorganisationer åläggs ett ansvar för kvalitetsmätning (Wijkström, 2012, s. 20–
21; Neubeck, 2016). Problemet med att mäta kvalitet inom socialt
arbete är att enkla åtgärder, som till exempel att skapa mötesplatser
där det finns ett uttryckt behov av mötesplatser, kan ge ett negativt
resultat även då alla förutsättningar finns för ett positivt utfall.
Samma människor som gett uttryck för att de önskar en plats att
möta andra människor på, kanske inte kommer eller kommer bara
någon gång. Att förstå det sociala arbetets praktik handlar till stor
del om att ta hänsyn till oförutsägbarheten i arbetet, framförallt när
det kommer till att förstå vad som till en början kan tolkas som
negativt utfall. Det rör även förståelsen av en förankringsprocess
och vilka faktorer som inverkar i en sådan.

Att förstå oförutsägbarheten i det sociala arbetet
I det deltagande arbetet i Unga station Vårberg (UsV) stod det tidigt
klart att anledningen till att människor inte kommer till verksamheten ofta inte låter sig hänföras till personen i fråga utan till sakförhållanden runt personen. För den/de personer som noterat behovet av mötesplatser och som startar en mötesplats kan detta utfall
bli ytterst utmanande, särskilt när det kombineras med en huvudorganisations krav på ett visst deltagarantal för att verksamheten
ska få fortsätta. Anledningarna till frånvaron, och som jag fått ta del
av inom ramen för det deltagande arbetet, är många. Jag kommer
återge och diskutera några av dem och som jag tänker är viktiga för
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att förstå oförutsägbarheten i relation till förankringsprocessen och
möjligheten att fungera värdeskapande.
De deltagare jag träffat på UsV befinner sig i en etableringsfas
som sträcker sig från 1–5 år. För dessa deltagare innebär det att de
arbetar/har anställning, genomför studier i svenska eller söker arbete. Ingen av deltagarna har idag en fast sysselsättning och framtidsperspektivet, vad de ska göra sedan, är hela tiden en levande och
ibland oroande fråga. Deltagarna har också barn varav de flesta går
i skolan eller i förskolan. Med barnen i förskolan skapas vardagsrutiner som föräldrarna måste förhålla sig till. Det rör sig om att
lämna och hämta på särskilda tider, förbereda barnens närvaro på
förskolan med kläder, blöjor etc. och delta i de föräldraaktiviteter
som förskolan anordnar. Med förskoleverksamhet inkluderas ett
föräldrastöd genom att barnen får med sig vissa rutiner hem. Det
kan till exempel vara rutiner för mellanmål och vila. Det här innebär att all tid i viss mån blir rutinartad. Flera deltagare har beskrivit
för mig att de upplever en stress som de inte upplevde i sitt hemland
och de nya rutinerna som följer med förskolan är ofta en förklaring
till det. Det beskrivs som en utmaning att hinna lämna till förskolan
innan de egna studierna (eller annan sysselsättning) börjar och en
ytterligare utmaning att hinna hämta på förskolan. Till detta tillkommer den stress de känner inför att klara sina studier, och få ett
arbete. Flera av deltagarna har också en osäker boendesituation och
bor i andra eller tredje hand. Deltagarna beskriver för mig att stressen ibland påverkar dem fysiskt med magont, huvudvärk och andra
typer av smärtor i kroppen.
För de familjer som har barn som går i skolan innebär det andra
rutiner, tider och ceremonier som skolavslutningar att förhålla sig
till. En anteckning från det deltagande arbetet visar att skolstarten
kan vara ett hinder för deltagande eftersom det i sig innebär nya
rutiner och ett fokus på annat:
Deltagarna börjar strömma in och jag umgås med barnen. De
minsta barnen (runt 2 år) är blyga medan de äldre är ganska
framåt. Mammorna pratar dålig eller ingen svenska alls och det
är svårt att få kontakt. Efter ett tag (runt 16.45) dukas maten fram
och då har också ännu fler familjer kommit. Alla tar för sig och
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sitter i olika grupper. Det är färre deltagare än vanligt som kommer och ett par medarbetare kommenterar det och tror att det
beror på att skolan börjat.

Anteckningarna visar även på ett deltagande trots uppenbara hinder som språkbrister. Alla dessa olika rutiner och utmaningar i vardagen kan sammantaget ibland utgöra ett hinder till deltagande i
verksamheten, ibland för att rutinerna krockar med aktiviteterna på
UsV. Andra konkreta orsaker till frånvaro kan vara sjukdom i familjen eller helt enkelt brist på ork.
Vid sidan av vardagen pågår också aktiviteter inom deltagarnas familjesfärer. Som för de flesta andra familjer är det födelsedagar och andra familjerelaterade aktiviteter. Många av familjerna
firar också kulturella och religiösa högtider som har koppling till
deras kulturella och/eller religiösa bakgrund, och därtill högtider
som har en svensk kulturell grund. Det har ofta slagit mig, under
studiens genomförande, att det verkar bli dubbelt upp av allt för
de här deltagarna, framförallt för kvinnorna men även för männen. Det tidigare familjeorienterade ansvaret för släkten finns
kvar (även om släkten inte finns i Sverige) samtidigt som de inordnas i den svenska förskoleordningen och sysselsättningskraven. Även högtider och andra typer av firanden blir det dubbelt
av, vilket beskrivs med glädje, men samtidigt som en stress när de
missar något som hade kunnat fungera inkluderande men som
man av olika skäl behöver avstå från.
Det har blivit en del bortfall vid kurser som anordnats på
grund av att det varit svårt för deltagare att hinna med alla vardagssysslor och att gå en kurs. Det blir dubbelarbete. Det finns en
uttryckt vilja att delta men inte alltid förutsättningar. I början var
det svårt med barnpassning och när medarbetarna upptäckte att
det var ett hinder ordnades med barnpassning i verksamheten så
att föräldrar kunde delta i kurser. För verksamhetens del är det
dock inte någon självklarhet att utifrån befintliga resurser kunna
erbjuda barnpassning. Till detta tillkommer att det finns en mängd
andra aktiviteter som kommunen och andra aktörer i Vårberg er-
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bjuder. En medarbetare vid UsV noterade att det pågick åtminstone fem olika föräldrastödskurser i Skärholmen samtidigt. Medborgarkontoret med dess medborgarvärdar är också mycket aktiva
i att engagera människor, framförallt kvinnor, i olika nätverk och
mötesplatser.

Att förstå en förankringsprocess och vilka
faktorer som inverkar
När en verksamhet som UsV ska förankras är det alltså en stor
mängd variabler att ta hänsyn till. Utifrån detta verkar det också
tämligen omöjligt att förhålla sig till ett visst krav på antal deltagare
och ett någorlunda jämnt deltagarantal. När verksamheten sedan
ska fungera värdeskapande, det vill säga möta medborgarnas behov,
blir det ofta svårt att förena verksamhetens behov med framförhållning. Det i kombination med att de inte villkorar deltagandet
med föranmälan, avgifter eller annat, innebär en utmaning för
verksamheten med att planera och samtidigt förhålla sig flexibelt
inför nya behov som kan dyka upp. Medarbetarna behöver vara
snabba på att svara upp mot vissa uttalade behov så att deltagarna
inte tappar intresset och i längden förtroendet.
Som beskrivits tidigare utgår det värdeskapande arbetet från ett
deltagarperspektiv där verksamheten utformas utifrån de behov befintliga deltagare har. Vilka behoven är går inte att veta på förhand
och ibland handlar det om aktiviteter eller insatser som vid tidpunkten inte finns inom verksamheten. Då försöker medarbetarna
lotsa deltagarna vidare, till exempelvis simskola. Eller så finns inte
aktiviteten alls i området, som cykelutbildning, och då skapar medarbetarna den inom verksamhetens ramar.
Det har också visat sig vara svårt att nå ut med information även
om UsV ofta får hjälp av andra till exempel medborgarvärdarna. En
anteckning från det deltagande arbetet belyser hur diskussionen
kring detta gick och hur en problemställning formulerades:
Barnfest ska det bli och alla medarbetarna är pigga och ser
fram emot festen. Vi klär ut oss, pyntar och fixar. Det finns,
som vanligt, en liten oro att det inte ska komma så många.
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Frågan om hur information sprids till befintliga och potentiella deltagare kommer upp och jag, som noterat att deltagarna har smartphones, frågar om Stadsmissionen har någon
Facebook-grupp eller ännu bättre om stadsdelen har en. Det
är det ingen som vet, det enda som kommer fram är att det är
lite småkrångligt att nå ut med information via Stadsmissionens egen kommunikationsavdelning, det verkar finnas vissa
restriktioner.

Efter att detta lyfts upp kontaktade jag den intervjuade tjänstemannen på förvaltningen som då berättade att det pågick möten
med olika aktörer om hur man ska kunna skapa tillgängligare informationskanaler. Som faktor för deltagande kan information
ses som grundläggande och frågan om tillgänglig information är
därför viktig att prioritera. För medarbetarna beskrivs det som
värdefullt med ”nyckelpersoner” som den intervjuade tjänstemannen i Skärholmens stadsdelsförvaltning som hjälper till att
sprida information om verksamheten och på övergripande nivå
förbättra informationskanalerna.
Sammantaget visar kapitlet på svårigheten att möta kvalitet
genom deltagarantal. Med den utveckling som varit med New Public Managementdrivna ideal om styrning och kontroll är mätetalen
sällan långt borta. Det riskerar att undergräva förtroendet för medarbetares kompetens (Bringselius, 2018 a) och utmanar det sociala
arbetet som många gånger kräver tid, flexibilitet och kontinuitet,
mätetalens huvudfiende. Utifrån resonemang om värdeskapande
organisationer får mätetalen en annan funktion. Kvalitetssäkring
ska fortfarande ske men ska utgå från målgruppen och medborgarnas behov. Att deltagarna kommer tillbaka till UsV kan naturligtvis
ses som ett kvitto på ett gott arbete, men det är inte lika säkert att
deras frånvaro är ett kvitto på att arbetet skötts dåligt.

Diskussionsfråga kapitel 10
•

Vilka andra exempel på det sociala arbetets oförutsägbarhet kan
lyftas fram och vad får oförutsägbarheten för betydelse på
arbetet?
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11. Med gemensamma krafter
Vi står alla inför oändligt stora svårigheter. Vi vet än så länge
mycket lite om hur vi ska bära oss åt för att komma vidare. Vi är
alla osäkra om hur länge vi ska orka hålla på med våra projekt. Vi
är alla rädda och har skuldkänslor, därför att vi, jämfört med det
nödläge marginalgrupperna befinner sig i, hittills bara har nått
mycket blygsamma resultat i vårt arbete med dem. Vi plågas alla av
att vara i det dilemmat att de verkligt betydelsefulla orsakerna till
marginalgruppernas problem ligger i samhället, som vi inte har
något större inflytande på. Och vi är alla bekymrade över att missuppfattas och utnyttjas som en variant av välgörenhetsföreningar
och på det sättet nästan bidra till att de samhällsförändringar som
måste till snarare uppskjuts än påskyndas. Och dessutom måste vi
alla konstant varse faran i den anpassning som hela tiden prackas
på oss utifrån. Vi riskerar alltid att misslyckas på två olika sätt:
antingen att krossas när vi har provocerat allt för stor reaktion
utifrån eller också att klättra uppåt på samhällsstegen och bli en
välanpassad borgerlig social institution, korrumperad av det etablerade samhällets nådiga välvilja (Richter, 1975, s. 231).

Citatet är hämtat från psykoanalytikern Horst Eberhard Richter
och hans bok från 1975. Jag brukar använda det i min undervisning
när jag föreläser om det sociala arbetets praktik med syftet att peka
på de känslor som många socialarbetare dras med i arbetet med
individer och grupper som på grund av strukturella missfunktioner
befinner sig i en socialt utsatt situation. Horst sätter ord på något vi
inom socionomutbildningen ofta samtalar om, vårt filantropiska
arv i kombination med vår otillräckliga roll och begränsade resurser
i arbetet. Inte sällan förs samtalet i föreläsningssalen utifrån en
problematisering av att insatser inom socialt arbete riskerar utgöra
individuella lösningar på strukturella problem. Ett värdeskapande
arbete i ett område som beskrivs som ett problemområde försätter
landets socialarbetare, som i en eller annan form verkar på kommunal nivå, i en komplex situation. Deras arbete kan bli ett bevis på
områdets problem men att inte göra något alls framstår såklart som
ännu mer problematiskt. Det är samtidigt viktigt att belysa det
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värdeskapande arbete som görs, både för socialarbetarna och för
målgruppen.
I detta sista kapitel ges sammanfattande kommentarer om rapporten i sin helhet. Jag lyfter också några framåtblickar, resonemang om farhågor och exempel på framtida forskningsfrågor som
väckts i och med sammanställandet av rapporten. Avslutningsvis
lämnas rekommendationer för verksamheter inom det sociala arbetets praktik som likt Unga station Vårberg (UsV) befinner sig i en
utvecklingsprocess.
Rapporten riktar sig till studenter, forskare och praktiker som
intresserar sig för värdeskapande frivilligt socialt arbete med ambitionen om att rapportens innehåll ska inspirera och ligga till grund
för diskussioner. Dess syfte har varit att beskriva och analysera
förankringsprocessen i en specifik verksamhet som vänder sig till
barn, föräldrar och unga samt att bidra med en förståelse av frivilligt
socialt arbete och dess värdeskapande förmåga i relation till föreställningar om platsen och människorna på platsen. Ett värdeskapande socialt arbete ska grunda sig på de behov som finns, och som
beskrivits i kapitel sju och åtta har förankringsprocessen inkluderat
en noggrann behovsorientering. Att bygga en deltagarorienterad
verksamhet är bara möjligt om medarbetarna lyckas få deltagarnas
förtroende, så att de i sin tur är beredda att berätta om de behov de
har vilket belysts i kapitel nio. På det sättet är UsV:s fortsatta aktivitet ett kvitto på att verksamheten är deltagarorienterad, även om
det sker inom ramen för ett oförutsägbart socialt arbete vilket behandlas i kapitel tio.
Med politiska mål om en tillitsstyrd välfärdssektor är det viktigt
att belysa hela välfärdssystemet där frivilligsektorn finns som
komplement till andra aktörers arbete, både offentliga och frivilliga.
Wijkström och Malmborg (2005, s. 80) menar att det är kännetecknande för idéburna verksamheter att målen med verksamheterna ofta är oklara. I den mån det finns tydliga mål är de svåra att
möta och utvärdera. Rapporten pekar i relation till detta på svårigheten att i alltför hög grad kvalitetssäkra med fokus på siffor i en
enskild verksamhet. Mål som är relaterade till särskilda platser formas dessutom gärna utifrån de problem som identifierats i särskilda
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områden, något som både Lindström (2016) och Urban (2018) pekat på. Det här väcker betydelsen av socialarbetares röstbärarfunktion och deras förmåga att höja blicken och diskutera social
utsatthet i ett samhällsperspektiv. Alla medarbetare inom UsV är
potentiellt viktiga röstbärare men samtidigt är de en del av organisatoriska dilemman som utmanar deras möjligheter att till exempel
föra fram kritik. Stadsmissionen som frivilligorganisation behöver
till exempel hantera frågan om autonomi kontra beroende i relation
till behovet att lösa finansieringsfrågan externt med privata aktörer.
En kritisk röstbärarfunktion kan resultera i nekad finansiering. Den
erfarenheten stödjer resonemanget om att samtidigt som överenskommelsen bidrar med en legitimitet åt det frivilliga arbetet (Reuter, 2012, s. 219–241; Prop. 2008/09:207) kan den vara en delförklaring till varför frivilligorganisationers kritiska röster försvagats
(se Arvidsson, 2018, s. 360).
En forskningsfråga för framtiden, som dröjt sig kvar efter studiens genomförande, är hur befintliga deltagare görs relevanta i
en kommunikativ process mellan medarbetare och ledare inom
UsV, Skärholmens stadsdelsförvaltning och Stockholms Stadsmission. I relation till dessa olika organisationers mål, ambitioner
och resurser görs vissa boende i området till potentiella deltagare
och andra inte. I ett andra steg vore det intressant att jämföra kärnan i den kommunikativa processen med hur deltagarna själva ser
på sitt deltagande. I mötesplatsens förankringsprocess är det viktigt att göra sig attraktiv för potentiella deltagare samtidigt som
det finns ingjutet i verksamhetens upplägg att deltagarna sedan
ska finna andra sysselsättningar. Det är inte säkert att deltagarna
själva ser det på det sättet, de kanske uppfattar mötesplatsen och
den hjälp de får som något beständigt. Det vore också intressant
att se närmare på verksamheter som vänder sig till vuxna utan
barn och vilka redskap som blir centrala för att de ska uppleva att
mötesplatsen fyller deras behov.

Rekommendationer
Utifrån rapportens resultat lämnas avslutningsvis fyra rekommendationer till verksamheter inom det sociala arbetes praktik. Likt
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diskussionsfrågorna syftar rekommendationerna till att synliggöra
den egna verksamheten, lyfta blicken och stärka den röstbärande
funktionen.
1. Lyft fram andra aktörers arbete med målgruppen som ett sätt
att 1) synliggöra vad som erbjuds och görs för målgruppen, 2)
undvika dubbelarbete och slöseri med resurser.
2. Inkludera den aktuella förvaltningen eller kommunen i arbetet genom att kommunicera arbetets innehåll med tjänstemän
och chefer för att 1) synliggöra hur arbetet bidrar till att förbättra människors levnadsvillkor, men även 2) påtala vilka resurser som fattas i området, vad som behöver förstärkas och
vad som behöver åtgärdas, och 3) påbörja en diskussion om
framtida behov utifrån erfarenheter med målgruppen samt
hur man gemensamt kan arbete med dessa behov.
3. Sätt arbetet i ett sammanhang. Det kan till exempel handla om
att lyfta arbetet från den kommunala till den nationella nivån.
Vad görs nationellt idag för denna målgrupp och hur relaterar
det till vårt arbete? Vad kan vi lära av andra och vad kan vi lära
andra? Vilka politiska sakfrågor knyter an till vårt arbete och
vad kan vi bidra med till den politiska debatten?
4. Bredda perspektivet. Vad betyder arbetet med aktuell målgrupp
för människor i samhället i allmänhet? Hur gagnar vårt arbete
andra människor? Hur kan vi tydliggöra denna aspekt i vår
verksamhet och hur kan vi kommunicera det till allmänheten?

Diskussionsfrågor kapitel 12
• Vilka forskningsfrågor är utifrån denna rapport viktiga att gå
vidare med?
• Vilka andra rekommendationer är betydelsefulla för verksamma inom socialt arbete?
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Bilagor
1. Alla diskussionsfrågor i rapporten
•

Vad finns det för möjligheter och begränsningar med att både
offentliga och ideella aktörer verkar på samma plats gentemot
samma målgrupp?

•

Vilken betydelse har plats som faktor i en verksamhets förankringsprocess och hur relaterar det till möjligheten att skapa
tillit hos dem som verksamheten finns till för?

•

Varför behövs ideella organisationer i ett område som Vårberg
och hur kan det förstås ur ett välfärdspolitiskt perspektiv?

•

Vilken betydelse kan en frivilligorganisations arbete i ett område betyda för staden i sin helhet?

•

Hur kan en relation som den mellan Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms Stadsmission och verksamheten Unga
station Vårberg förstås utifrån begreppet legitimitet?

•

Hur kan en organisations värdeskapande förmåga öka respektive minska?

•

På vilket sätt kan en identifiering av framgångsfaktorer och
problem utveckla en verksamhet?

•

Hur kan en kunskapsprocess stödjas med en utomstående aktör
såsom en forskare eller praktiker från annan verksamhet?

•

Varför behövs frivilligorganisationer i ett område som Vårberg
och hur kan det förstås ur ett välfärdspolitiskt perspektiv?

•

Hur kan lokala utmaningar/problem förstås som strukturella
och som en del av ett nationellt ansvar?

•

Vad betyder det att en verksamhet är deltagarorienterad?

•

Vad är att driva opinion och hur kan man göra det?

•

Vilka värden bör prägla ett socialt arbete och hur ska det synas
i det dagliga arbetet?

•

Vad kan det betyda att i ett socialt arbete se människan i samhället respektive samhället i människan?
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•

Vad betyder det för människor att ha ett svagt socialt nätverk
och hur kan det påverka deras vardag?

•

Vilka andra exempel på det sociala arbetets oförutsägbarhet kan
lyftas fram och vad får oförutsägbarheten för betydelse på
arbetet?

•

Vilka forskningsfrågor är utifrån denna rapport viktiga att gå
vidare med?

•

Vilka andra rekommendationer är betydelsefulla för verksamma inom socialt arbete?
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2. Första idéväggen
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3. Andra idéväggen

94

BILAGOR

4. Höstaktiviteter

5. Exempel på aktivitet

95

VÄRDESKAPANDE FRIVILLIGT SOCIALT ARBETE

6. Exempel på aktivitet

7. Organisatorisk nätverkskarta 1
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8. Organisatorisk nätverkskarta 2

9. Organisatorisk nätverkskarta 3
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10. Organisatorisk nätverkskarta 4
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Sammanfattning
Bakgrund
Den här rapporten bygger på ett aktionsforskningsprojekt där en
forskare studerat Stockholms Stadsmissions verksamhet Unga
station Vårberg. Unga station Vårberg är en mötesplats för barn
och ungdomar från noll till sexton år och deras föräldrar. Målet
med verksamheten är att skapa en trygg plats för gemenskap och
stöd. Aktionsforskningsprojektet har haft ett medarbetarperspektiv med fokus på verksamhetens förankringsprocess och värdeskapande förmåga.

Syfte
Rapportens syfte är att beskriva och analysera förankringsprocessen
i en specifik verksamhet som vänder sig till barn, föräldrar och
unga. Syftet är även att bidra med en förståelse av frivilligt socialt
arbete och dess värdeskapande förmåga i relation till föreställningar
om platsen och människorna på platsen.

Metod
Materialinsamlingen inkluderar intervjuer med en projektledare,
en tjänsteman och en socialsekreterare inom Skärholmens stadsdelsförvaltning. I materialet ingår även anteckningar från deltagande arbete i verksamheten samt studiebesök hos andra verksamheter. Aktionsforskningsprojektet har ingått i ett utbildnings- och
forskarsammanhang där erfarenheter av den här typen av verksamhet och om området Vårberg har kunnat utbytas.

Resultat
Resultatet presenteras i fyra olika kapitel. I kapitel sju besvaras
frågeställningen ”Vilken funktion fyller Unga station Vårbergs
verksamhet i relation till kommunala förutsättningar och ambitioner för Vårberg?”. Kapitlet synliggör beskrivningar om platsen
som komplex och där det till synes välfungerande samexisterar
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med det till synes icke fungerande. Boendesituationen i Vårberg
är för vissa människor mycket svår med trångboddhet, osäkert
boende eller till och med hemlöshet. Här framkommer också
kommunala ambitioner med att skapa ett Vårberg för alla men
där strukturella faktorer som bostadsbrist och bristande tillgång
till mötesplatser försvårar arbetet. I kapitel åtta besvaras frågeställningen ”Hur förankras och utformas Unga station Vårbergs verksamhet i relation till andra frivilliga och offentliga aktörer?”. Kapitlet visar att den inledande delen i förankringsprocessen innehöll tre centrala steg som formuleras som: erfarenheter av målgruppen och området, den diskursiva bilden av målgruppen och
området, samt behovsorienteringen. Att ta till vara på tidigare erfarenheter från liknande verksamheter i och utanför Vårberg var
ett sätt att i förankringsprocessen stärka verksamhetens hållbara
funktion. I nästa fas i förankringsprocessen togs fasta på föreställningar om målgruppen och området Vårberg. Här framkom
positiva men framförallt negativa bilder som delvis kunde kopplas
till att många flyttar från området. I denna del blev de potentiella
deltagarna viktiga, de människor som bor eller verkar i Vårberg. I
verksamhetens uppstart uppmuntrades deltagarna att bidra med
idéer om vilka aktiviteter som skulle erbjudas inom verksamheten. På det sättet var deltagarna på ett tidigt stadium, i förankringsprocessen, delaktiga i att utforma verksamheten.
I kapitel nio besvaras frågeställningen: ”På vilket sätt är Unga station Vårberg värdeskapande?”. Även om inte medarbetarna medvetet arbetar efter Stadsmissionens värdegrund uppfyller arbetet
värdegrundens etiska grund, människosyn och samhällssyn. Samtidigt breddar Unga station Vårberg betydelsen av samhällssyn
genom att betona samhället i människan och platsens betydelse för
människors möjlighet att förverkliga sin livspotential. Det här betonar ytterligare betydelsen av både medarbetarna och deltagarna
som aktörer med en förståelse av att platsen kan begränsa dem. I
kapitlet visas även hur Unga station Vårberg är värdeskapande genom att verksamheten fungerar nätverksskapande där medarbetarna utvecklar sina egna kollegiala nätverk, skapar organisatoriska
nätverk samt hjälper till att stärka deltagarnas sociala nätverk. Med
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sina sociala nätverk kan deltagarna sedan lösa problem, skapa sysselsättning, hitta fritidsaktiviteter och känna sig mer hemma i det
område de bor i.
Kapitel tio behandlar frågan om oförutsägbarheten i utfallet av det
sociala arbetet och svarar framförallt på frågeställningen: ”Under vilka förutsättningar sker deltagandet i verksamheten i relation till
verksamhetens förankringsprocess?”. Många gånger härleds deltaganden i olika sociala aktiviteter till deltagarnas intresse eller motivation till att delta. I det här kapitlet åskådliggörs att en mängd
olika faktorer kan påverka deltagarnas deltagande och belyser även
svårigheten med att använda deltagarantal som ett mått på verksamhetens kvalitet.
Kapitel elva är rapportens slutkapitel där rapporten i sin helhet
kommenteras och förslag ges på framtida forskningsfrågor. I kapitlet lämnas även fyra rekommendationer till socialarbetare och verksamhetsledare inom socialt arbete. Dessa rekommendationer är:
1.

Lyfta fram andra aktörers arbete med målgruppen som ett
sätt att 1) synliggöra vad som erbjuds och görs för målgruppen, 2) undvika dubbelarbete och slöseri med resurser.

2.

Inkludera den aktuella förvaltningen eller kommunen i
arbetet genom att kommunicera arbetets innehåll med
tjänstemän och chefer för att 1) synliggöra hur arbetet
bidrar till att förbättra människors levnadsvillkor, men
även 2) påtala vilka resurser som fattas i området, vad som
behöver förstärkas och vad som behöver åtgärdas, och 3)
påbörja en diskussion om framtida behov utifrån erfarenheter med målgruppen samt hur man gemensamt kan
arbete med dessa behov.

3.

Sätta arbetet i ett sammanhang. Det kan till exempel
handla om att lyfta arbetet från den kommunala till den
nationella nivån. Vad görs nationellt idag för denna målgrupp och hur relaterar det till vårt arbete? Vad kan vi lära
av andra och vad kan vi lära andra? Vilka politiska sakfrågor knyter an till vårt arbete och vad kan vi bidra med
till den politiska debatten?
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4.
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Bredda perspektivet. Vad betyder arbetet med aktuell målgrupp för människor i samhället i allmänhet? Hur gagnar
vårt arbete andra människor? Hur kan vi tydliggöra denna
aspekt i vår verksamhet och hur kan vi kommunicera det
till allmänheten?

Summary
Background
This report is based on an action research project in which a researcher has studied one of Stadsmission’s meeting places at Unga
Station, Vårberg (USV) in the suburbs of Stockholm. The target
group for this community-based initiative is children, aged between
0 and 16 years, and their parents. Its aim is to create community
support and a safe space providing help to children, parents and
young people. The action research project presented in this text has
adopted an employee perspective, focusing on the anchoring process
established at Stadsmission’s meeting place, along with its capacity
to create value.

Aim
The aim of the report is to describe and analyse the anchoring
process of the USV meeting place in Vårberg. The purpose is also
to contribute to an understanding of voluntary social work and its
capacity for value-creation in relation to ideas about place and
about those who use that place.

Method
The research material comprising this study includes interviews
conducted with (i) the project manager, (ii) an official and (iii) a
social secretary in the administrative district of Skärholmen, as well
as notes from those participating in the organization’s work, including study visits to other organizations. This action research
project is part of the teaching and research context at Södertörn
University, and accordingly the results obtained from the research
project have been discussed with other researchers and students.

Results
The results are presented in four chapters. Chapter 7 answers the
core research question: What is the function of the USV meeting
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place in relation to both local social and economic conditions and
ambitions for Vårberg? The chapter shows Vårberg as a complex
place where well-functioning aspects of social and community life
coexist with seemingly non-functioning aspects. The housing
situation in Vårberg is especially difficult for some people, with
overcrowding, unsafe housing and even instances of homelessness
not uncommon. Local authorities have ambitions to create a “Vårberg for everyone”, though structural factors, such as housing issues
and limited access to meeting places, complicate this work. Nongovernmental organizations, such as Stockholms Stadsmission, have
therefore become fundamental in furthering the municipality’s
work on integration, as well as in its ability to increase levels of trust
in authorities and quasi-authorities.
Chapter 8 answers a second research question: How is the USV
meeting place anchored and shaped in relation to other voluntary
and public sector actors and initiatives? This chapter reveals how the
first part of the anchoring process contains three key steps: firstly,
how other organizations working in the area perceive the target
group and the area of Vårberg; secondly, an understanding of the
discursive image of the target group and of Vårberg, and finally the
carrying out of a needs-based assessment of the target group in the
area. Early on in the anchoring process, the use of previous experiences from similar activities in and outside of Vårberg provide
ways to strengthen organizational sustainability. The next phase
explores the ideas of the target group and Vårberg as a place. Here,
both positive and negative ideas emerged, the latter of which are
often linked in part to the fact that many people move away from
Vårberg. In this part of the anchoring process, the potential users of
Unga Station – the people who live or work in Vårberg – become
more important. During USV’s start-up phase, participants were
encouraged to contribute with ideas about the types of activities that
should be arranged. In this way, participants were themselves active
in forming the meeting place at an early stage in the anchoring
process.
Chapter 9 answers the additional research question: In what
ways does USV help to create value? Although employees do not
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work in strict accord with the values of Stockholms Stadsmission,
their work nonetheless complies with the ethical basis of the organization concerning its view of people and society. At the same time,
USV is broadening the meaning of its view of society by emphasizing the society of people and the importance of place for people’s
opportunities to realize their full life potential. This further emphasizes the importance of both employees and participants as actors
with an understanding that place can be restricting for them. The
ability to create value is also shown in how trust is actively created
in local authorities among participants. This is achieved by employees assisting participants with their contacts with government
as well as arranging visits to specific authorities together with participants. USV also works on networking. The employees create their
own social networks and use these contacts to help those using
USV. They also strengthen the organizational network through dialogues with other organizations, something that is also useful in
their work with participants. In addition, the employees help the
participants to form their own social networks. With these new
contacts, participants can then resolve their own problems, find
employment, identify leisure activities and feel more at home in the
area in which they live.
Chapter 10 explores unpredictability in the outcomes of social
work and responds to the final research question: Under what
conditions does participation at the meeting place take place and how
does this relate to the anchoring process? Participation in various
social work activities is often derived from the participants’ interest
in or motivation for participating. This chapter illustrates that a
variety of factors can influence local participation and highlights the
difficulty of using participant numbers as a measurement of quality.
In chapter 11, the final chapter of the report, the analysis is discussed in its entirety and proposals are made for further research.
The chapter also makes four recommendations for social workers
and managers in social work organizations. These recommendations are:
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1.

To highlight the work of other actors working with the
target group in order to make visible what is being offered
or done for the target group, as well as to avoid work
duplication and the waste of resources.

2.

To include the current administration or municipality in
ongoing community-based work by communicating the
content of the work to officials and managers. This will
involve highlighting how the work contributes to
improving people’s standard of living, while also emphasizing the resources that are absent in the area, what
requires to be strengthened and what needs are still to be
addressed. Start a discussion about future needs based on
experiences with the target group and how to work
together to meet these needs.

3.

To place the community-based work in context. This may,
for example, be about raising the profile of the work from
the municipal to the national level. What is being done
nationally for this target group? How does it relate to our
work? What can we learn from, and what can we teach,
others? Are there any political issues linked to our work?
What can we contribute to the political debate?

4.

To broaden the perspective. What does work with the
current target group mean for people in society more
generally? How does our work benefit other people? How
can we clarify this aspect of our work and communicate it
to the public?

ﻣﻠﺨﺺ
ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺱ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ) (Stockholms Stadsmissionsﻓﯽ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺭﺑﺮی ) .(Unga Station Vårbergﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺭﺑﺮی ﻫﻲ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﻭﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ
ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ .ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﻮ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ
ً
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻵﺑﺎء ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.

ﻫﺪﻑ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﻭﺻﻒ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 .UsVﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ً
ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.

ﻁﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ
ﻭﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻫﻮﻟﻤﻦ ).(Skärholmen
ﻳﻀﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃ ً
ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
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ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺣﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺭﺑﺮﻱ  .Vårbergﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺑﺤﺜﻲ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺩﺭﺗﻮﺭﻥ ،ﺣﻴﺚ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ
ً
ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ.

ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  ،ﺗﻢ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﻣﺎ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻳﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺭﺑﺮی ) ( Unga Station Vårbergﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺑﺮﻱ ؟".
ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻭﺻﻒ ﻭﺭﺑﺮﻱ ﻛﻤﻜﺎﻥ ﻣﻌﻘﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﺒﺪﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺭﺑﺮی)  ،(Vårbergﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ،ﺻﻌﺒﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﻣﻦ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﺩ.
ﺃﻳﻀﺎ ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺭﺑﺮی )  ( Vårbergﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻫﻨﺎﻙ ً
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ. .ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ،ﻣﺜﻞ
 ، Stadsmission stadsmissionﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻊ
ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ  ،ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺷﺒﻪ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ.
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ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  ،ﺗﻤﺖ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ" :ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺭﺑﺮی )  ( Unga Station Vårbergﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻁﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟" .ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺳﺎء ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ،ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻄﺮﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ،ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ .ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ،
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ Vårberg
ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻁﺮﻗًﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ  ،ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﻣﻜﺎﻥ
 .Vårbergﻅﻬﺮﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺒﺘﻌﺪﻭﻥ ﻋﻦ  .Vårbergﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ  ،ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ
 Unga Vårbergﻣﻬﻤﻴﻦ  ،ﺃﻱ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ﻓﻲ  .Vårbergﺃﺛﻨﺎء ﺑﺪء ﺍﻟﻌﻤﻞ  ،ﺗﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ .ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ،ﻛﺎﻥ
ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮﺓ  ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ،
ً
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.

ﻳﺠﻴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺤﺚ ﺍﺿﺎﻓﻲ :ﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ
 UsVﺑﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ؟ ؟ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻻ
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻴﻢ  ، stadsmission Stockholmsﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ
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ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻳﻮﺳﻊ  UsVﻣﻌﻨﻰ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ّ ِ ،
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻮﺍ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻛﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﻓﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻴﺪًﺍ
ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ .ﺗﻈﻬﺮ ً
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ .ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻳﺰﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ .ﺃﻳﻀﺎ
 UsVﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ .ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻮﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﺯ
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ  ،ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻣﻔﻴﺪﺓ ً
ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ  ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،
ﻭﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ  ،ﻭﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻅﺮﻭﻑ ﺗﺘﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ؟ .ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ  ،ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ .ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ
ﻭﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻛﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺠﻮﺩ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻭﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻹﺟﺮﺍء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ .ﻳﺤﺘﻮﻱ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ً
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
 .1ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺇﻟﻰ  (1ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻭﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  (2 ،ﺗﺠﻨﺐ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.
 .2ﺿﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ  (1ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ
ﺃﻳﻀﺎ  (2ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﻭﻟﻜﻦ
ً
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  ،ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ،
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺏ
ﻭ  (3ﺑﺪء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ً
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ.
 .3ﺿﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ  ،ﺣﻮﻝ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ .ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ؟
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ؟
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 .4ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ .ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ؟
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Rapporten visar att en deltagarorienterad verksamhet som utgår
från en noggrann behovsinventering möjliggör ett värdeskapande
socialt arbete för och med målgruppen. Precis som socialt arbete
överlag kännetecknas emellertid Unga Station Vårbergs verksamhet
av en oförutsägbarhet som gör det svårt att planera och leva upp
till krav på mätbarhet. Vårberg som plats kännetecknas vidare av
osäkra bostadsförhållanden, vilket komplicerar arbetet med att motivera människor att engagera sig lokalt.
Magdalena Elmersjö är lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Detta är hennes bidrag till diskussionen om värdeskapande
frivilligt socialt arbete.
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Unga station Vårberg är en mötesplats för barn, ungdomar, föräldrar och deras nätverk i södra Stockholm. Den här rapporten bygger på materialet från ett aktionsforskningsprojekt där forskare och
medarbetare tillsammans samlat in kunskap om verksamheten och
dess arbete. En central fråga har handlat om förankringsprocessen
och i vilken utsträckning verksamheten är värdeskapande, det vill
säga grundar sig på målgruppens behov.
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