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Göteborgs Kyrkliga Stadsmission tillhör en mer än 180-årig internationellt spridd tradition och rörelse av 
stadsmissioner. The Glasgow City Mission grundades 1826 och var den första officiella stadsmissionen i 
världen. I Sverige samlas tio stadsmissioner i den gemensamma Riksföreningen, Sveriges Stadsmissioner. 
För Göteborgs Stadsmission innebär det en möjlighet att utbyta erfarenheter, att bedriva gemensamma 
projekt samt att bedriva samtal och opinionsbildning på nationell nivå.

En stadsmission är en idéburen, professionell aktör i det civila samhället och utför sitt arbete i samverkan 
med andra; församlingar, organisationer, företag och offentliga myndigheter. En stadsmission uppmuntrar 
till engagemang och delaktighet bland annat genom att engagera volontärer i verksamheten.

En stadsmission har kompetens om människors andliga och existentiella behov och erbjuder det lågmälda 
samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det.

En stadsmission har de lokala behoven och förutsättningarna i fokus. En stadsmission bygger alltid på ett 
lokalt engagemang. Kännedom om levnadsvillkor, samhällsstrukturer och ett uthålligt lokalt arbete präglar 
verksamheten. En stadsmission är en fristående, lokalt eller regionalt baserad, juridiskt självständig orga-
nisation (en ideell förening eller stiftelse) och kan därmed aldrig utgöra en del av en församling men kan 
samverka och samarbeta med en eller flera församlingars olika verksamheter.

En stadsmission kan inte ingå som en delverksamhet av någon annan organisation. I enlighet med den 
europeiska stadsmissionstraditionen är en stadsmission varken en folkrörelse eller brukarorganisation. 
Varje stadsmission bedriver sitt arbete i ett lokalt/regionalt sammanhang, det vill säga en stad, en kommun, 
ett län eller annan definierad region. Det geografiska området för ny stadsmission fastställs i dialog med 
riksföreningen och lokal stadsmission. Det geografiska området utformas utifrån de kriterier och det ansvar 
som riksföreningen för var tid fastställt som lämpliga.

DETTA ÄR EN STADSMISSION

EFFEKTRAPPORTEN AVSER VERKSAMHETSÅRET 2021 FÖR STIFTELSEN GÖTEBORGS 
KYRKLIGA STADSMISSION MED ORGANISATIONSNUMMER 802426-0195
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OM GÖTEBORGS
STADSMISSION 

Göteborgs Stadsmission är organiserad som en 
koncern och bedrivs genom flera olika bolag med 
totalt 273 medarbetare. Koncernens totala verk-
samhetskostnader uppgick 2021 till 198,3 mkr. 
Moderorganisationen heter Stiftelsen Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission vars medarbetare uppgick till 
74 och verksamhetsintäkter till 68,2 mkr. Stiftelsen 
äger två aktiebolag: Göteborgs Kyrkliga Stadsmis-
sion Bistånd och Entreprenad AB och Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission Fastighets AB.

Därutöver finns Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
Ideell Förening, som driver Stadsmissionens second 
hand.

Avslutningsvis ingår också Ingseredsstiftelsen, vil-
ket är ett av Stadsmissionens boenden med stöd.

Verksamhetsmässigt så bedriver vi vår verksamhet 
inom tre definierade verksamhetsområden. Verk-
samheterna finansieras genom gåvor och bidrag 
samt genom avtal och uppdrag från bland annat 
kommuner och regioner.

Det gåvofinansierade sociala området erbjuder 
hjälp med akuta basbehov samt stöd i ett långsik-
tigt förändringsarbete.

Boende och Beroende med boendelösningar som 
erbjuder den enskilde en möjlighet till långsikt för-
ändring samt medicinsk abstinensbehandling på 
vårdavdelning.

Arbetsintegration erbjuder arbetsmarknadstjänster 
i reell miljö med syfte att få fler människor i egen 
försörjning.

Eftersom samverkan är viktig för oss arbetar vi till-
sammans med såväl församlingar och förvaltningar 
inom den offentliga sektorn, som med företag och 
enskilda. 

Göteborgs Stadsmission är en politiskt obunden, idéburen 
organisation som utan vinstsyfte bedriver hjälpverksamhet bland 
behövande i Göteborgsregionen.

VÅR VÄRDEGRUND 

Göteborgs Stadsmission är en diakonal 
och idéburen organisation. Vår drivkraft är 
en kristen och humanistisk värdegrund. Vi 
vill ta ett samhällsansvar genom att rikta 
uppmärksamhet på svåra sociala omstän-
digheter och utsatthet. 

Vi vill både påverka och göra en insats mot 
missförhållanden, samt stärka den enskil-
de till livsmod och eget ansvar. Vi vill visa 
respekt för människans förmåga och uni-
ka värde, och vår uppgift är att förmedla 
tro, hopp och kärlek. Vi vill se människan 
som en helhet och möta hennes fysiska, 
psykiska, andliga och sociala behov.
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MÅL OCH STRATEGIER 
 

Vad vill vi uppnå?

Visionen för Göteborgs Stadsmission är ett mänskliga-
re samhälle för alla. Vår verksamhetsidé beskriver hur 
vi vill uppnå visionen; Göteborgs Stadsmission är en 
ledande, professionell idéburen aktör inom diakonalt 
och socialt arbete. Vi erbjuder akut hjälp och stöd till 
förändring genom vård, bostad och arbetsintegration. 
Samtidigt utmanar och påverkar vi vårt omgivande 
samhälle. Med vårt arbete bidrar vi till att människor 
upplever ökad trygghet, egenmakt och delaktighet i 
samhället.

Vi definierar innanförskap som det sociala utan-
förskapets motsats. Det sociala utanförskapet eller 
utestängningen beskrivs oftast som en process där 
människor gradvis utesluts från samhällets olika delar. 
Processen innebär utstötning av människor eller 
grupper från samhället genom att ett socialt problem 
leder till flera på varandra efterföljande problem. Olika 
faktorer vid sidan om inkomst och materiella resurser 
kan ha betydelse, till exempel dåliga hälsoförhållan-
den, funktionsvariationer, sjukdomar, diskriminering, 
arbetslöshet med mera.

Till skillnad från fattigdom, som oftast definieras i ter-
mer av bristande ekonomiska och materiella resurser, 
avser det sociala utanförskapet både något mer och 
något större. Fokus ligger alltså på icke-delaktighet 
på samhällets betydelsefulla arenor. Något som både 
påverkar individen och samhället på ett negativt och 
destruktivt sätt.

Vilka är vi till för?

I vårt dagliga arbete möter vi många människor som 
har en mycket svår situation. Människor som av olika 
anledningar inte anser sig få sina behov tillgodosedda 
genom andra hjälpsystem, eller som inte vill ha någon 
kontakt med det offentliga. Vi möter människor i 
utsatthet och utgår från behoven hos dem vi möter. 
Utsatthet kan se olika ut och bestå av fysisk och/eller 
psykisk ohälsa, ensamhet, fattigdom och missbruk. I 
våra verksamheter möter vi barn, ungdomar, vuxna, 
äldre och familjer. Det kan handla om den unga killen 
med psykisk ohälsa, eller den ensamstående mam-
man som står långt ifrån arbetsmarknaden, likväl 
personer som för tillfället lever i hemlöshet, riskerar att 
hamna i hemlöshet eller har levt i hemlöshet.
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Göteborgs Stadsmission antog 2019 en ny långsiktig 
strategi till 2022 med det övergripande målet mer för 
fler genom en Stadsmission. Det ska vi lyckas med 
genom att fokusera på tre utvalda fokusområden: 
Vårt erbjudande, Ekonomisk tillväxt och stabilitet, Vår 
identitet och vårt varumärke. 

Vårt erbjudande: Vi ska till 2022 bli bäst på att jobba 
med brukarens behov i fokus. För att göra det på 
bästa sätt ska vi samverka mellan Stadsmissionens 
olika verksamhetsområden. Vi ska arbeta kunskaps- 
och evidensbaserat men vi ska också vara modiga i 
att hitta nya lösningar. Vi ska också lyfta vår erfaren-
het och våra brukares röster för att påverka besluts-
fattare. 

Ekonomisk tillväxt och stabilitet: Vi ska till 2022 
effektivisera vårt arbete, bland annat genom ökad 
digitalisering. Vi ska också arbeta strategiskt för att få 
en stabil ekonomi som räcker till att täcka de ökade 
behoven.

Vår identitet och vårt varumärke: Vi ska till 2022 
förflytta bilden av Göteborgs Stadsmission som en 
traditionell hjälporganisation till en modern och pro-
fessionell organisation. Vi ska även bli kända som en 
attraktiv arbetsgivare för att se till att vi fortsatt har 
kompetenta och erfarna medarbetare.

Inom Stadsmissionens sociala arbete har vi tre 
grundläggande metoder: akut hjälp, långsiktig för-
ändring och opinionsbildning. Vi ska ge akut hjälp 

till behövande som inte får sitt behov tillgodosett 
på annat sätt. Det kan handla om hjälp att kunna 
betala elräkningen eller att få ett mål mat. Den akuta 
hjälpen är ofta nödvändig för att därefter kunna ta 
emot stöd i att genomföra den långsiktiga förändring 
som personen ifråga anser sig vara i behov av. Det 
kan handla om allt från samtalsbehandling och mer 
genomgående livsstilsförändringar till att vara stöd i 
myndighetskontakter eller så kan det handla om att 
medverka till en förändrad bostadssituation. Det kan 
även innefatta förebyggande arbete, som att bedriva 
en öppen förskola för unga föräldrar. 

Våra insatser är i möjligaste mån utformade så att de 
genom ökad egenmakt ger människor möjligheter 
att själva förändra sina liv. Genom att erbjuda mötes-
platser och en hälsofrämjande gemenskap skapar 
vi möjligheter för relationsbyggande och stöd till en 
positiv förändring för individen.

Som stadsmission möter vi människor vars röster 
sällan eller aldrig blir hörda. Verksamheten ska därför 
utgöra en röst för de utsatta grupper som vi möter, 
bland annat genom opinionsbildning. Detta gör vi till 
exempel genom att skriva debattartiklar, rapporter 
och att skapa dialog med politiker och tjänstemän. Vi 
kan även vara en röst genom film, teater och andra 
tillgängliga uttryckssätt. Opinionsarbetet innebär 
även att vi, på en strukturell nivå, är delaktiga i att 
påverka samhällsutvecklingen.

MÅL OCH STRATEGIER  
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ATT MÄTA EFFEKTER

Effektmätning

Att mäta effekter ger oss som organisation värdefull 
information för att kunna förbättra oss och se att det 
vi gör verkligen gör skillnad för dem vi möter. Det 
stora flertalet av de personer vi möter har en livssitua-
tion som är så besvärlig eller rymmer så många olika 
problem, att insatser av flera olika slag måste till för att 
en gynnsam förändring ska kunna komma till stånd. 
Vi kan dock aldrig helt isolera insatsen och effekten 
av just det vi gör. Om våra besökare har kontakt med 
andra hjälpinsatser, vilket inte är helt ovanligt, kan vi 
inte med bestämdhet säga att det var just vår insats 
som skapade förändringen.

En utmaning vad gäller att mäta effekt i socialt arbete 
är att göra uppföljning med individer över tid. Det är 
viktigt att vara medveten om att den genomförda 
insatsen, framförallt vad det gäller långsiktiga föränd-
ringar, kan få sin förväntade effekt när besökaren inte 
längre har kontakt med oss. Vi arbetar för att individen 
ska få förutsättningar till att åstadkomma förändring i 
sitt liv. Vi kan mäta det som vi erbjuder personen, men 
det är svårare att mäta vad det får för effekt för perso-
nen på lång sikt.

Det pågår ett arbete inom Sveriges Stadsmissioner att 
ta fram gemensamma strategier och verktyg över hur 
vi kan mäta effekter inom våra verksamheter. Målsätt-
ningen är att denna effektmätning startar under 2022.

Hur följer vi upp idag

Våra verksamheter har hittills främst haft fokus på att 
mäta vad vi levererar, hur många personer som deltar 
i olika aktiviteter eller tar del av olika typer av stödin-
satser, dvs kvantitativa mått och utfall. Under 2021 har 
vi arbetat vidare med hur vi utvärderar vårt arbete. 

Vi har genomfört deltagarenkäter i våra verksamheter. 
I några verksamheter har vi även genomfört intervjuer 
med deltagare.

Vi har valt ut tre områden som vi genom våra insatser 
kan påverka och som vi samtidigt anser är avgörande 
när det gäller att öka förutsättningarna för delaktighet 
och innanförskap. Dessa områden är;

Hälsa 

Ohälsotalen är höga både vad det gäller fysisk och 
psykisk hälsa för människor som lever i utsatthet. 
Idag finns det många studier som visar på den starka 
kopplingen mellan social status och hälsa. Ju längre 
ned på samhällsstegen man befinner sig desto sämre 
hälsa och kortare livslängd har man.

Egenmakt

Detta hänger samman med flera, enligt forskningen, 
avgörande faktorer som kan bidra till ett bättre liv för 
personer som rör sig inom olika sociala verksamhe-
ter. Det handlar bland annat om att öka människors 
förmåga att tillgodose sina egna behov, lösa sina egna 
problem och skaffa sig de nödvändiga resurserna för 
att kunna ta kontroll över sina liv.

Känsla av sammanhang (KASAM)

KASAM avgör hur en individ klarar av stressituationer, 
och detta är i sin tur avgörande för hälsotillståndet. 
KASAM består av tre delbegrepp som står i relation till 
varandra; Begriplighet – att förstå de händelser som 
drabbar en. Hanterbarhet – att mobilisera resurser 
inom sig själv eller sitt sociala nätverk som gör det 
möjligt att lösa problemen. Meningsfullhet – att ha en 
känsla av att leva sitt liv i ett större sammanhang.
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RESULTAT 2021

Drottninggatan – Barn, unga och familj 
Verksamheten på Drottninggatan består av flera 
olika enheter. Den gemensamma nämnaren är att 
vi möter personer som på olika sätt lever i utsatthet. 
Verksamheten riktar sig främst till barn, unga och 
familjer, men även ensamstående. De som kommer 
till Drottninggatan har ofta behov av bland annat 
samtal, gemenskap, stöd i kontakt med myndigheter, 
samhälls- och livsinformation, samt materiellt och 
ekonomiskt stöd. Vi arbetar utifrån ett salutogent 
och främjande perspektiv och erbjuder en bredd i 
olika stödformer. Syftet är att kunna möta den som 
kommer till vår dörr och erbjuda insatser som i sin 
tur syftar till att besökaren upplever förbättrad hälsa, 
ökad egenmakt och KASAM.

I en enkätundersökning för 2021 svarade 54 av Drott-
ninggatans besökare på ett antal frågor. Majoriteten 
svarar att de är positiva eller mycket positiva till verk-
samhetens insatser. Bland annat svarade 87,3 % (92,9 
%*) att verksamheten ger ett meningsfullt stöd. 89 % 
(80 %) svarade att de känner sig mindre ensamma i 
sin situation tack vare verksamheten och 88,9 % (88,7 
%) svarade att de mår bättre av att delta i verksamhe-
ten.

Familjestärkande

Familjestärkande aktiviteter påverkades till stor del 
av restriktioner, särskilt under första halvan av 2021. 
En del aktiviteter fick ställas in, andra genomfördes 
digitalt. Fokus har varit att nå människor som saknar 
familj eller annat nätverk, familjer med erfarenhet 

av våld i nära relationer samt föräldrar som visar mer 
sociala svårigheter i sitt vardagsliv.

Cirka 574 familjer (879 barn) har deltagit i familjestär-
kande gruppaktiviteter under 2021. En majoritet av 
deltagarna är barn i åldersspannet 2 till 12 år med sina 
mammor.

Familjeläger

39 familjer deltog i vårt familjeläger som präglades 
av skratt och viktiga samtal. Varje dag dukades det 
fram god och näringsrik mat. Under veckan erbjöds 
aktiviteter såsom bad, idrott, sällskapsspel, kubb, vat-
tenfestival, dans, fiske, lekar och naturpromenader av 
fritidsledarna. Det framkommer tydligt i utvärdering-
arna att veckan var av stor betydelse för familjerna. 
Lyckan över att tillbringa avspänd tid med sina barn, 
se barnens glädje och få pratstunder med andra 
vuxna är stor. 

Öppna förskolan

Vår öppna förskola för unga föräldrar och deras barn 
är den enda i sitt slag i Göteborg. Hit är man välkom-
men om man har fått barn innan man har fyllt 23 
år. Under året har det varit 18 unika föräldrar och 28 
unika barn vilket var liknande året innan, en  
konsekvens av pandemin. Som alternativ erbjöd vi 
promenadsällskap i närområdet för föräldrar. Grupp-
aktiviteter genomfördes till stor del utomhus. På 
sommaren åkte tio familjer på heldagsutflykt där de 
knöt an och hjälpte varandra på ett naturligt sett med 
barnen. Dagen uppskattades mycket av både barn 
och föräldrar.

*2020 års resultat anges inom parentes.

”Det är så uppskattat av barnen 
då dom kan bada mycket. I 
dagens läge är det väldigt svårt 
att göra aktiviteter dagligen med 
barnen under sommaren då allt 
kostar väldigt mycket. Till och 
med om man ska åka bada så 
måste man ha massa matsäck 
och det kostar. Vi är väldigt 
tacksamma över att ni gör det 
möjligt för oss att få åka iväg på 
kollo, barnen räknar veckor och 
dagar inför kollot.”

- Deltagare på familjelägret 2021
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RESULTAT 2021

Språkträffar

Syftet med träffarna är att deltagarna får uttrycka sig 
på svenska tillsammans med någon som är svenskta-
lande. Språk är nyckeln till att kunna ta sig fram i sam-
hället och att leva i utanförskap utan att få möjlighet 
att regelbundet få prata svenska skapar ytterligare 
stigma. Språkträningen syftar också till att skapa 
band mellan deltagare som bor i samma område och 
därmed bryta isolering. 

Grupperna hölls digitalt i början av året vilket var en 
stor utmaning. Många utav deltagarna hade inte tidi-
gare använt digitala medier på detta sätt.

Unga Forum 

Unga forum är en mötesplats dit personer mellan 
16 - 25 år är välkomna, oavsett vilken problematik de 
har eller stadsdel de tillhör. På plats finns ungdoms-
kuratorer, vilka kan ge individuellt stöd och råd vid 
myndighetskontakter. Det kan alltså både handla om 
att få en professionell och utomstående vuxen att 
prata med och att få hjälp med hur bidrag och annat 
myndighetsstöd söks och bäst hanteras. Dessutom 
finns en strukturerad gruppverksamhet där de kan 
spela spel, pyssla, laga mat, läsa, fika och få studie-
stöd. Under hösten startades även Ung Verkstad med 
fokus på praktiskt stöd. Stödet har handlat om jobb-
sökande, stöd i olika myndighetskontakter, att söka 
lägenhet med mera. 

 
Under 2021 hade vi 94 unika besökare, under sam-
manlagt 70 olika tillfällen. Verksamheten har präglats 
av anpassningar under året och hade färre deltagare i 
snitt än före pandemin.

För att utvärdera och utveckla verksamheten har 
vi under året genomfört mätningar vid terminens 
början och terminens slut. Denna mätning ger oss en 
indikation på vad de unga värdesätter i verksamheten 
och hur de tänker om vissa parametrar såsom egen-
makt, hälsa och välbefinnande. Utvärderingen visade 
att deltagare på Unga Forum värdesätter avkopp-
ling, glädje och skratt, att träffa vänner och en bättre 
fritid. Detta är en indikation på att målsättningen att 
erbjuda ett hälsofrämjande sammanhang kan anses 
vara väl uppfylld. I kommentarer återkommer också 
feedback om att det är värdefullt att vi även erbjuder 
stöd att söka jobb, få hjälp med skolfrågor och med 
andra myndighetskontakter. Det stärker vår ambition 
om att erbjuda en kombinerad plats för avkoppling, 
gemenskap och verktyg för att klara sig i samhället. 

Materiellt stöd

Människor som söker sig till Stadsmissionen uttrycker 
oro inför hur de ska kunna ordna med basala saker. 
Fokus ligger på kläder, mensskydd, blöjor, mat och 
hygienartiklar men även gåvor till barn vid födelseda-
gar och högtider. Det är tydligt hur svårt det är att 
fokusera på och hitta energi till att ta de steg som 
behövs för att ta sig vidare i sin utveckling om man 
samtidigt saknar det mest basala. Genom att här 
underlätta för människor kan de bättre fokusera på 
de aktuella insatserna från samhället och stärka sin 
egen kraft att förändra sin situation. Vi samlar därför 
in kläder eller presentkort från företag och privat-
personer och erbjuder sen familjer och ungdomar 
att själva välja utifrån det man behöver. Under 2021 
kunde vi till exempel erbjuda julhjälp till rekordmånga 
1037 hushåll.
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Stadsmissionens vägledning

På Stadsmissionens vägledning arbetar vi med långsik-
tiga förändringsprocesser för enskilda individer och famil-
jer i social och ekonomisk utsatthet. Stödet är individan-
passat efter varje persons enskilda behov och kan rent 
konkret handla om boendecoaching, stöd i myndighets- 
eller vårdgivarkontakter, information kring olika samhälls-
stöd, hjälp med överklaganden eller juridisk rådgivning. 
Ofta finns flera bakomliggande och mångbottnade skäl 
till att människor hamnar i utsatthet. Skulder, psykisk 
ohälsa och missbruk hänger inte sällan samman med en 
sådan situation. På Stadsmissionens vägledning får de 
individer och familjer som söker sig dit därför först hjälp 
med att ta reda på och formulera orsaker. Därefter ges 
stöd för att hitta varaktiga lösningar. 

Under 2021 hanterade Stadsmissionens vägledning 198 
ärenden. Cirka 38 % av dessa var barnfamiljer vilket är 
ungefär i linje med tidigare år. Statistikregistreringen 
har utformats ifrån några huvudsakliga teman; så som 
boende, bistånd, myndigheter, information/rådgivning 
samt samtal. I 29 fall har vägledare bedömt att boende-
situationen kunnat stabiliseras eller tydligt förbättrats. 
102 personer har fått stöd i myndighetskontakter. En stor 
del av våra besökare, 94 stycken, har någon typ av fysisk 
eller psykisk ohälsa. Vi känner till att 19 av våra besökare 
har varit utsatta för någon typ av våld. Samtalen kan då 
handla om stöd i den situationen samt även arbeta för att 
personen i fråga ska få tillgång till andra samhällskontak-
ter för att bearbeta trauman och andra svåra upplevelser. 
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RESULTAT 2021

Vägledning           198 ärenden
Samtalsstöd  728 enskilda samtal/månad* 
Öppen förskola 18 föräldrar med barn
Studiestöd  183 inskrivna barn

Familjestärkande  574 familjer
aktiviteter

Familjeläger  39 familjer

Långsiktiga insatser 2021

*Enskilda samtal i S:t Johanneskyrkan
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RESULTAT 2021

S:t Johanneskyrkan
Inom kyrkans väggar ryms en mötesplats och ett 
café som erbjuder mat och samvaro, vägledning, 
motivation och möjlighet till stöd med bland annat 
myndighetskontakter, olika typer av basbehov, kultur-
verksamhet, själavårdssamtal och ett aktivt gud-
tjänstliv. Vi har trots pandemi och restriktioner mött 
en bred blandning av besökare under 2021. Allt från 
ålderspensionärer som vill ta del av en gemenskap 
och ett billigt mål mat, till personer i akut hemlöshet 
som direkt när vi öppnar lägger sig för att sova i våra 
kyrkbänkar.  

Restriktionerna i början av året gjorde att vi kunde ta 
in max 25 personer åt gången i kyrkan. Vi behövde 
utöka med alternativ och erbjöds en tillfällig lösning 
i samverkan med Carl Johans församling i Sjömans-
kyrkan. Sjömanskyrkan hölls öppen totalt 100 dagar 
med totalt 8 258 besök. Det blir ett snitt på 83 besök 
per dag.

I samarbete med Västra Götalandsregionen fick 
vi möjlighet att erbjuda vaccinering mot Covid-19 i 
Johanneskyrkan. Erbjudandet riktade sig till Johan-
neskyrkans besökare och andra personer som lever 
i utsatthet eller som av olika anledningar inte förmår 
att ta kontakt med ordinarie vaccinationsmottag-
ningar. Det blev under 2021 sammanlagt nio tillfällen 
för vaccinering och 292 vaccinationer. 

I början av februari gick temperaturerna ner mot mi-
nus 15 grader på nätterna och vi mötte personer som 
hade tillbringat nätterna utomhus. Vi tog ett unikt 
beslut och valde att öppna kyrkan nattetid. Totalt var 
det 48 unika personer som tillbringade i snitt åtta 
nätter per person i kyrkan.

Under 2021 var samtalsstöd de mest efterfrågade stö-
det. I snitt har vi gett 182 inidviduella samtal i veckan. 
Samtalen varierar från enklare vardagssamtal till 
djupare samtal om livets svåra frågor.

Varje morgon hämtar cirka 50-70 personer bröd, och 
när utdelningen börjar är kön redan lång. Matserve-
ringen har till största del skett på utsidan av lokalen 
och under året har vi serverat 13 918 frukostar och 24 
902 övriga måltider. 

Övrigt akut stöd som efterfrågas är varma och rena 
kläder, tält, sovsäck och hygienartiklar så som bindor, 
tandborstar, blöjor samt tillgång till dusch och tvätt. 
Antalet personer som vilade eller sov i kyrkans bänkar 
var på dagtid i snitt 6 personer om dagen.

I en enkätundersökning för 2021 svarade 93 av  
Johanneskyrkans besökare på ett antal frågor. Majo-
riteten svarar att de är positiva eller mycket positiva 
på alla frågorna. Bland annat svarar 87,8 % (81,3 %*) att 
verksamheten ger ett meningsfullt stöd och 90,1 % 
(85 %) svarar att de känner sig mindre ensamma i sin 
situation tack vare verksamheten. 

Akut sovplats dagtid            2 184 tillfällen

Mat i S:t Johanneskyrkan 39 800 st måltider

    36 400 kg bröd 

Julhjälp   1 037 hushåll varav 1 220 vuxna

     och 1 936 barn

Akut nödhjälp inkl kläder,  1 820 insatser
hygienartiklar, dusch  

Akuta insatser 2021

*2020 års resultat anges inom parentes. 20



RESULTAT 2021

Mötesplats lokalt
Mötesplats lokalt är en nystartad verksamhet där vi 
tillsammans med boende och lokala aktörer områ-
desbaserat identifierar behov och erbjuder lokala 
insatser för föräldrar och barn.

Syftet är att rusta till ökad delaktighet i samhället, 
ökad möjlighet att påverka sitt eget liv samt bidra 
till minskad social och ekonomisk utsatthet. Hittills 
fokuserar verksamheten främst på lokalt arbete i 
Biskopsgården.

Då 2021 har varit ett uppstartsår har arbetet helt präg-
lats av det. Vi har arbetat parallellt med att erbjuda 
aktiviteter utifrån vårt uppdrag och syfte samtidigt 
som vi har fokuserat på det långsiktiga arbetet med 
organisation och struktur för det sociala arbetet.

Då vår verksamhet utgår ifrån delaktighet och behov 
har vi i alla våra verksamheter under året inlett ett 
pinnande av de behov vi möter för att med målgrup-
pen i centrum besluta vilka insatser vi påbörjar. Vi vill 
genom detta säkerställa att vi startar insatser utifrån 
verkligt behov. Studiestödet var den första verksam-
heten vi vidareutvecklade.

Studiestöd

Innan vi bildade en ny enhet så har vi bedrivit stu-
diestöd på Lövgärdesskolan sedan 2017. Under 2021 
startade vi på Ryaskolan och Svartedalsskolan.

Huvudsyftet med studiestödet är att vi erbjuder stöd 
i skolgången för mellanstadieelever att nå fullföljda 
studier. På varje skola genomför vi studiestöd två ggr/
vecka 2h/tillfälle. Med syfte att stärka relationen till, 
och mellan, barnen och deras familjer erbjuds familje-
aktiviteter till samtliga inskrivna barn i studiestödet.

Sammanlagt har 469 elever deltagit i studiestöd med 
totalt 2 210 besök vid 146 tillfällen.

 

Sommarverksamhet

Sommaren är en tid som är svår för många familjer 
i ekonomisk utsatthet. Skolan erbjuder barn aktivi-
teter och måltider som under lovet ska bekostas av 
familjen. På grund av risk för smittspridning och att 
vi ännu inte hade öppnat vår lokal för verksamhet så 
genomfördes aktivteter utomhus där vi erbjöd fika 
och aktiviteter för föräldrar och barn samtidigt som vi 
pratade med de boende i området för att få en bild av 
vilka behov som finns. 
 
Öppet Hus

Vi startade Öppet Hus i oktober 2021. Här har vi er-
bjudit föräldrar en väg in till stöd utifrån behov (akut 
och långsiktigt) samt enklare vägledning. Det är en 
relationsbyggande insats som på individnivå stödjer, 
lotsar och stärker de personer vi möter. Från oktober 
till december hade vi öppet vid 22 tillfällen och fick 74 
besök.

Språkforum

Språkforum startades i oktober 2021 på grund av att 
majoriteten av våra besökare under sommaren 2021 
efterfrågade språkträning och utflykter. Syftet med 
verksamheten är att öka deltagarnas kunskaper i det 
svenska språket samt erbjuda olika aktiviteter som 
är gratis eller med låga kostnader för att på så sätt 
möjliggöra för familjerna att på egen hand efter akti-
viteten besöka platsen igen. Vi har under hösttermi-
nen varit på olika museum, tagit promenader, besökt 
samhällsnyttiga aktörer och utvecklat språket genom 
spel, lek och pyssel i lokalen. Från oktober till decem-
ber genomfördes språkforum vid 16 tillfällen med 90 
vuxna och 57 barn.
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Jag var hemlös i 25 år mellan 1982-2007. Jag brukade 
stå utanför och se in på hur folk pyntade och myste. 
Visste att det doftade av julskinka därinne. Men jag 
fick gå och lägga mig i min källare. Det var en sån 
tomhetskänsla. Det har gjort att jag gärna vill ha 
julstämning hemma nu. Men ingen gran, det är för 
jobbigt.

Idag bor jag granne med en polis som har jagat mig i 
hela mitt liv. Han är görfräck. Han kunde mitt person-
nummer i huvudet. Han har sagt att det är skönt att 
se människor som kommer tillbaka till livet. Det är en 
klapp på axeln för honom att se mig nu, han har inte 
jagat mig i onödan.

När jag var på kåken sista gången var jag så trött på 
att vara bostadslös. Jag sa ”jag går inte härifrån innan 
jag har en bostad, ni får lyfta bort mig”. Och efter 
muck fick jag en bostad och träffade en kille som tja-
tade på mig om att gå till NA. Han höll mig vid liv.

Den här verksamheten har räddat mitt liv. Jag brukar 
fira jul här i S:t Johanneskyrkan men jag får se hur det 
blir i år. Jag har börjat bli kär på gamla dagar. Det är 
härligt, jag har nog aldrig varit det nykter innan.

/Bosse, besökare i vår öppna verksamhet i 
S:t Johanneskyrkan

Öppen social mötesplats
– Den här verksamheten har räddat 
mitt liv.
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STIFTELSEN GÖTEBORGS KYRKLIGA 
STADSMISSION 

Org-nr: 802426-0195

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg

Tel: 031-755 36 00

info@stadsmissionen.org

www.stadsmissionen.org

 
Gåvoplusgiro: 90 01 70-2

Gåvobankgiro: 900-1702

Swish: 900 17 02

Effektrapporten innefattar Stiftelsen Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission och det sociala arbetet som 
bedrivs utifrån insamlade medel och bidrag under 
2021. Det finns resultat i andra verksamhetsdelar 
som inte tas upp i denna rapport.


