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Det finns en föreställning som genom-
syrar nästan hela vår kultur, nämligen 
tanken att ens status ska bygga på vad 
man åstadkommer. Presterar du väl kan 
du räkna med att förflyttas uppåt på 
samhällsstegen. Misslyckas du kan du 
inte skylla ifrån dig – du väljer din fram-
tid, ingen annan. Det finns ett ord för 
detta, meritokrati. Och denna meritokrati 
genomsyrar mycket i vår tid: idrotts- och 
musikvärlden, utbildningsvärlden, arbets-
liv och privata mänskliga relationer. 

Också i arbetet med hemlösa är merito-
kratin ofta påtaglig, inte minst i en mo-
dell som brukar kallas ”boendetrappan”. 
Den bygger på tanken att den hemlöse 
ska ”lära sig att bo”, genom att klara sitt 
boende och steg för steg kunna avancera 
upp till högre nivåer. Man kan exem-
pelvis ta sig från härbärget via drogfritt 
kollektivboende, träningslägenhet och 
sociala kontrakt till en egen bostad. De 
olika stegen kräver att man tar ett allt 
högre ansvar över sitt liv och att man kan 
uppvisa en allt större skötsamhet. 

Det fanns möjligen en god tanke med 
boendetrappan – tanken att en mångfald 
av boenden skulle sporra den som var 
hemlös till ett allt större ansvarstagande. 
Men resultatet blev det motsatta. Väldigt 
få människor lyckades ta sig ända upp till 
ett eget boende och fick istället finna sig 
i en tröstlös kamp som gick upp och ner 
för trappan. Ett enda återfall så var man 
tillbaka på ruta ett. I meritokratins värld 
kan man inte skylla på någon annan. 

Idag är boendetrappan tack och lov på 
väg bort och ersätts alltmer av metoden 

”bostad först”. Den utgår ifrån att en 
egen lägenhet, ett förstahandskontrakt, 
är själva grunden och som därför inte blir 
något man ska förtjäna sig till efter år av 
intensivt arbete. 

Resultaten för denna metod är mycket 
goda. Omkring 80 procent klarar av att 
få sitt alldeles egna boende att fungera. 
Och trots att metoden inte ”tvingar” 
drogfrihet på någon blir människor i 
mycket högre grad drogfria än de som 
åker upp och ned i boendetrappan.

2016 blir året då vi hoppas att Rädd-
ningsmissionen också på ett tydligare sätt 
ska komma igång med ”Bostad först” 
som ett sätt att mota bort hemlösheten 
i Göteborg. Vi tror att vi med vår långa 
erfarenhet av arbete människor i hemlös-
het är väl rustade för detta arbete. Vi tror 
också att de många kyrkor vi samverkar 
med kan ge många människor den nya 
gemenskap som behövs för att man ska få 
en positiv nystart i livet. 

Nu är det kallt igen och många fryser i 
Göteborg. Ger du en gåva till Räddnings-
missionen inför denna jul ska vi göra allt 
vi kan för att fortsätta värma människor 
till kropp, själ och ande. 

En välsignad jul önskar vi er alla!

Emil Mattsson 
Direktor 

NÅD ELLER GÄRNINGAR?

2  I   GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / LEDARE



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / INNEHÅLL  I   3

HOUSING FIRST

SKRIVER FÖR DRAMATEN

GÖTEBORGS VIKTIGASTE 
JULKAMPANJ

NYTT FEAD-PROJEKT

JUL PÅ TJOLÖHOLM

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Andra Långgatan 29

413 27 Göteborg

Telefon: 031-712 12 00

E-post: info@raddningsmissionen.se

www.raddningsmissionen.se

Ansvarig utgivare

Emil Mattsson

Redaktör

Malin Ekelund

031-712 12 10

Medarbetare i detta nummer

Jennie Danielsson, Stanley Ekelund, Katja Ragnstam.

Omslagsbild

Katja Ragnstam

Prenumeration

Det kostar inget att få DIN NÄSTA i brevlådan. Hjälp 

oss gärna att sprida tidningen.

Vill du ge en gåva till Räddningsmissionen

Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-441

DIN NÄSTA
TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

4

7

8

10

13

14

16

18

19

20

HEMLÖSAS NATT

JUL I WEBBSHOPEN

STÖD OSS

VÅRA FÖRETAGSVÄNNER

JULKONSERT

INNEHÅLL

10

13

4

14

DIN NÄSTA
TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

4/2015

SOFIA HULTQVIST LEDER NYTT 
FEAD-PROJEKT

BOSTAD EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET 

HEMLÖSAS NATT  



4  I   GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / HOUSING FIRST

Först drogfri, sedan bostad. Så ser ordningen ut för den som lever i både hemlöshet och 
missbruk. Modellen housing first vänder på begreppen. 

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

”HOUSING FIRST” NY MODELL I HEMLÖSHETSARBETET

BOSTAD ÄR  
EN MÄNSKLIG  
RÄTTIGHET
En hemlös människas väg till eget boende är 
ofta lång, krokig och kantad av bakslag. Många 
hemlösa når aldrig fram till målet, utan halkar 
upp och ner i den så kallade boendetrappan. Där 
börjar man i ett lågtröskelboende, för att sedan, i 
takt med ökad skötsamhet, ta sig vidare till olika 
boendeformer där självständighetsgraden stegras 
efter hand. 
Om drogfriheten och skötsamheten håller i sig, 
får den hemlöse till slut ett eget kontrakt.  
– Boendetrappan bygger på ett belöningssystem 
där man ska förtjäna sitt boende. Med modellen 
housing first är det precis tvärtom, säger Annika 
Strömberg, metodutvecklare vid
Göteborgs Räddningsmission. 

Bostad en mänsklig rättighet
Housing first, eller Bostad Först som det också 
heter, utgår från tanken att det är en mänsklig 
rättighet att ha någonstans att bo, att man inte 
ska behöva kvalificera sig till ett boende. Model-
len har prövats i bland annat USA, Tyskland, 
Finland och i flera kommuner i Sverige.
Annika Strömberg har arbetat med boendetrap-
pan i många år och hon är delvis kritisk till hur 
den fungerar. 
– Klarar man inte att vara drogfri åker man ut 
från det boende man kvalificerat sig till och det 
är lite oklart var gränsen går, det kan gälla olika 
på olika boenden. I vissa fall kan det räcka med 
att man tar en öl efter två års drogfrihet och då 
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är det bara ”ut!”, säger hon.
Hon tycker inte det är rätt, för hon menar att 
återfall är en del av processen mot drogfrihet.
– Samtidigt passar boendetrappan mycket bra för 
vissa. Det finns de som behöver ta den här tiden 
för att anpassa sig till eget boende och som också 
klarar av att ta de stegen som krävs.

Skapa förutsättningar för ett vanligt liv
Modellen housing first ställer inte krav på drog-
frihet, den ställer inte ens krav på att man ska 
försöka bli drogfri, utan utgångspunkten är vad 
den boende vill ha stöttning i. De enda krav som 
ställs är att personen ska träffa ett boendeteam 
en gång i veckan, sköta sin lägenhet, betala hyran 

samt inte störa grannarna.
Att tänka sig att man kan vara aktiv missbrukare 
och samtidigt skötsam i så måtto att lägenheten 
hålls i gott skick och att grannar inte störs, kan 
framstå som orealistiskt.
Men internationell forskning visar att mellan 80 
och 90 procent av dem som deltagit i housing 
first bor kvar i sin lägenhet efter fem år. 
– Mycket handlar om att skapa förutsättningar 
för att leva ett vanligt liv. De lägenheter som 
erbjuds ligger i ”vanliga” kvarter. Vi kallar 
det integrerade lägenheter. Man bor alltså inte 
tillsammans med andra i samma situation, säger 
Annika Strömberg. 
Hyreskontraktet fungerar som en bas i tillvaron 

ANNIKA STRÖMBERG
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och när man inte har problemet med hemlöshet 
hängande över sig varje dag, har man chans att 
ändra också på annat.

Motivationsarbetet centralt 
Inom housing first är motivationsarbetet cen-
tralt, för även om det inte är något krav på den 
boende att försöka bli drogfri, finns hos teamet 
en förhoppning om, och en beredskap för, att den 
boende ska välja behandling. 

Finns det inte en risk att den boende tänker: 
”Skönt nu kan jag fortsätta att missbruka i lugn 
och ro”?
– Jo, men vi ska respektera vad de säger. Men 
man får fortfarande inte störa grannar och man 
måste sköta lägenheten. Skulle det vara så att tea-
met märker att det håller på att barka åt skogen, 
då får de ta tag i det. 
Hon säger att forskningen också visar att många 
av dem som fått lägenhet genom housing first 
efter ett tag ber om hjälp med att komma ur 
missbruket. 

Utmanar gamla tankemönster
Modellen utmanar tanken på flera plan. Det är 
känt att missbruk många gånger leder en person 
ut i hemlöshet. Därför är det lätt att tänka att 
missbruket ovillkorligen måste bort för att det 
ska bli möjligt att ha egen bostad. 
Detta har blivit till en tendens att anlägga mora-
liska perspektiv på boendefrågan. Men den som 
har ett boende blir ju inte automatiskt ifråntagen 
det bara för att hen hamnar i missbruk. Det är 
först om man inte klarar av att sköta sitt kon-
trakt som man förlorar det. 
Inom housing first skiljer man mellan insatserna 
som görs för den boende å ena sidan, och själva 
boendet å den andra. 
Förhållningssättet skiljer sig på punkt efter punkt.

– Från inställningen ”Nu ska vi se om du klarar 
det här” till ”Vi tror på dig”. Bara det förtroendet 
kan betyda jättemycket, säger Annika Strömberg.
Det är svårt att på förhand säga vem som ska 
klara det och vem som inte gör det. Annika 
Strömberg berättar om ett exempel från  
New York. 
Där fanns det en kvinna som bodde i tält och 
som blev erbjuden en lägenhet via ett Housing 
First– projekt. Hon var mycket skeptisk för hon 
trodde att det skulle ställas en massa motkrav på 
henne. Men teamet lyckades övertala henne. Till 
en början slog hon upp sitt tält i lägenheten och 
sov i det. Efter ett tag flyttade hon över till soffan 
och så småningom till en säng.

För personer i akut hemlöshet
Modellen vänder sig till dem som lever i akut 
hemlöshet.
– Det handlar om människor som lever i drog-
missbruk eller som lider av psykisk ohälsa. 
Eller både och. Det är de som ofta faller mellan 
stolarna, som annars har svårt att få placering för 
att de inte ”går att jobba med”. 
Just nu håller Annika Strömberg med att jobba 
fram ett housing first-koncept som passar med 
Räddningsmissionens sätt att arbeta. Tanken är 
att det ska ligga så nära den ursprungliga model-
len som möjligt.
Bostäderna då?
Räddningsmissionens direktor, Emil Mattsson, 
sköter den biten.
– Vi har flera fastighetsägare bland våra före-
tagspartners. Vi hoppas att få med både dem och 
andra fastighetsbolag, såväl kommunala som 
privata, när konceptet väl är färdigt.
Han är medveten om att det inte är det lättaste 
att plocka fram lägenheter i bostadsbristens 
Göteborg.
– Men Göteborgs stad har en ny hemlöshetsplan 
och de måste skicka tydliga signaler om detta till 
Allmännyttan. När det gäller privata fastighetsä-
gare handlar det om att vädja till dem om att ta 
samhällsansvar. Det är förstås en stor utmaning 
för dem, som ju kan välja vilka hyresgäster de vill.
.......

Mycket handlar om att 
skapa förutsättningar för 
att leva ett vanligt liv
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Sina första dikter skrev hon till mamma. Nu skriver hon dikter till Dramaten. Mischa 
Snicker går andra året på gymnasieutbildningen Framtidsspår hos Göteborgs Räddnings-
mission och har fått bra fart i skrivandet.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: STANLEY EKELUND

– Det känns stort, faktiskt.
Mischa Snickers texter om utanförskap och 
klasskillnader är en del av materialet till föreställ-
ningen ”Den e vi” som går upp på Dramatens 
lilla scen den 4 december. Föreställningen bygger 
på ett antal ungdomars historier om ett Sverige 
bortanför allfarvägarna. 
Materialet tolkas av svenska hiphopartister som 
till exempel duon Ison och Fille.
Föreställningen är en del av ett projekt som 
Fryshuset driver för att bryta utanförskapet för 
unga. Mischa Snicker hamnade i projektet via sin 
kompis Karwan Faraj, rappare i gruppen Makt-
skiftet.
– Han frågade mig om jag ville skriva några 
texter. Det var trögt i början, jag fick lite presta-
tionsångest. ”Bara skriv”, sa Karwan.

Men, hon har också fått god stöttning av sina 
lärare. Mischa Snicker studerar på Rädd-
ningsmissionens skola Framtidsspår, en utbild-
ningsform för unga människor som av olika 
anledningar avbrutit sina studier vid vanliga 
gymnasiet, men bestämt sig för att ta igen det. 
Överhuvudtaget har tiden på skolan hjälpt henne 
att få fart på skrivandet. 
– Ibland går det ju trögt och man får inga idéer, 
men då får man skriva ändå. 
Mischa Snicker tar studenten i vår och framöver 
vill hon jobba med film.
– Det är ett helt annat sätt att berätta en historia. 
Men i vår ska jag också söka in till universitetet. 
Jag vill läsa arkeologi. 
.......

Det är inget man förstår om man kommer från stan 
Och alla minnen dom är galna, sökte efter fara 
Alltid något knas, ingen pappa som betala

MISCHA SNICKER, UR FÖRESTÄLLNINGEN ”DEN E VI” 

MISCHA SKRIVER FÖR DRAMATEN
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Julklappsinsamling
Gothia Towers årliga julklappsinsamling startar 20 november och pågår till 13 
december. Julklappsinsamlingen arrangeras tillsammans med Göteborgs Räddnings-
mission och julklapparna går i första hand till behövande barn i Göteborgsregionen. 
Förutom Räddningsmissionens egna verksamheter delas de även ut till omkring 30 
olika föreningar, organisationer och kyrkor.
• När: Öppet alla dagar 20 nov-13 dec.
• Hur: Nya klappar (ej begagnade saker) och julklapparna  

ska vara oinslagna.
• Var: Släden står parkerad och väntar på dig i nya lobbyn  

vid twentyfourseven.

Göteborgs Viktigaste Önskebrunn
Helena Blomljus har skapat Göteborgs viktigaste önskebrunn där alla kan önska 
sig något. Pengarna som skänks via brunnen går till Göteborgs Räddningsmissions 
arbete med ensamkommande flyktingbarn.

Pepparkashustävling
Inte mindre än 14 pepparkakshus kommer att finnas i Gothia Towers lobby. De vill 
att så många som möjligt röstar fram ett vinnande bidrag! Röstar du på det vin-
nande bidraget så är du med i en utlottning av en övernattning på Gothia Towers.
Och viktigast av allt: för varje röst skänker Gothia Towers en krona till Göteborgs 
Räddningsmission. Välkommen in och rösta!
Pengarna går till Göteborgs Räddningsmissions arbete med utsatta kvinnor.

JUL PÅ  
LISEBERG
Återigen finns Göteborgs Räddningsmis-
sion representerat när portarna slår upp 
för Jul på Liseberg. Möt oss i "Göte-
borgs Viktigaste bod" där du kan handla 
julklappar, eller skänka en gåva till vårt 
sociala arbete.
I julkrubban kan du ta del av ett varsamt 
omskrivet julevangelium "Vad hade hänt 
om Jesus hade fötts i Göteborg idag?"
Jul på Liseberg öppna fredagen den 20 
november. Ända fram till 22 december, 
och även i mellandagarna, finns Göte-
borgs Räddningsmission på plats för att 
berätta om vårt arbete.
Vi säljer också "Göteborgs Viktigaste 
Pepparkakshus", våra fantastiska ull-
strumpor, handstöpta ljus och mycket 
mer till förmån för vårt sociala arbete.

”CHRISTMAS AT GOTHIA TOWERS”



Med årets julkampanj ”Göteborgs Viktigaste” 
vill vi mobilisera hela Göteborg, både privat-
personer, företag, kyrkor och organisationer att 
göra något kul som också kan göra skillnad i 
vår egen stad.
Tanken är att bekämpa social utsatthet med 
värme och göra bra saker tillsammans för ett 
gott ändamål. Ända fram till årsskiftet kommer 
företag och privatpersoner att arrangera event 
(eller sälja produkter) till förmån för Göteborgs 
Räddningsmission. Eftersom pengarna går 
till Räddningsmissionens arbete med stadens 
utsatta blir det Göteborgs viktigaste evenemang 
och produkter. 

BAKGRUND
Vi på Göteborgs Räddningsmission arbetar med 
utsatta människor i Göteborg. Flyktingar, hem-
lösa och andra som finns mitt ibland oss men 
som saknar en trygg tillvaro. Vi vet att ingen 
kan rädda världen på egen hand. Men om vi tar 

ner storleken och ansvaret – mindre än världen, 
mindre än Europa, Sverige, Göteborg – och bara 
tittar där vi står just nu, så finns det plötsligt 
saker som alla kan göra. Med Göteborgs vikti-
gaste vill vi göra det lättare för alla att upptäcka 
vad de kan bidra med utifrån sina egna förut-
sättningar och intressen.

HUR DET FUNGERAR
I navet finns hemsidan göteborgsviktigaste.nu där 
man kan hitta schyssta saker att göra eller lägga 
upp egna event där intäkterna går till Räddnings-
missionen. En rockkonsert blir Göteborgs vikti-
gaste rockkonsert och en kanelbulle blir Göte-
borgs viktigaste kanelbulle. Varje aktivitet som 
läggs in på sajten blir en byggsten i en guide över 
meningsfulla aktiviteter i Göteborg; en kalender 
med hjärta. Tillsammans skapar vi då en varmare 
stad samtidigt som alla bidrar med det de kan för 
att Räddningsmissionen ska kunna göra Göte-
borgs viktigaste arbete: att stötta stadens utsatta.

GÖTEBORGS VIKTIGASTE JULKAMPANJ
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10,7 miljoner kronor. Tio komma sju. Miljoner. 
När beskedet kom tidigare i höstas, att Göte-
borgs Räddningsmissions och Faktums ansökan 
beviljats dessa medel ur EU-fonden Fead, blev 
glädjen stor bland medarbetarna. Många bra 
idéer och ett stort engagemang kan nu omsättas i 
praktisk verksamhet.
Sofia Hultqvist, en av hjärnorna bakom ansökan, 
anställdes av Räddningsmissionen som projekt-
ledare och just nu jobbar hon med att planlägga 
projektet. 
Hon har tidigare bland annat jobbat med den 
uppmärksammade och uppskattade utställningen 
Vi är romer på Göteborgs stadsmuseum.

Främst romer
Projektet riktar sig till utsatta EU– medborgare, 
främst romer, som tillbringar en stor del av sin 
vardag i den svenska gatumiljön –  en miljö som 
blivit alltmer konfliktfylld och tuff de senaste 
åren.
De mobila team som ska rekryteras till projektet, 
kommer att ge sig ut på gatorna och till tillfälliga 
boplatser för att söka upp folk ur målgruppen. 
De ska sedan jobba med dialog kring främst tre 
områden: samhällsinformation, konfliktlösning 
och säkerhet.
Hur gör jag för att få ett svenskt personnummer? 
Har jag rätt till vård? Får mina barn gå i skola? 
Kan de vräka oss? Hur får jag ett jobb? Hur 

skriver jag in mig på Arbetsförmedlingen? Det är 
denna typ av samhällsinformation gruppen behö-
ver och kan få genom de mobila teamen.

Brottsutsatta
De kan också behöva hjälp med att anmäla 
brott. Romska EU-medborgare som tillfälligt 
vistas i Sverige är mer brottsutsatta än många 
andra grupper. Samtidigt är deras benägenhet att 
anmäla brott ganska låg. Dels kan det bero på att 
de inte vet hur man gör, dels handlar det om att 
de inte tror att det leder någon vart, en misstanke 
som det finns visst fog för. 
Och så ska teamen alltså hjälpa till att lösa  
konflikter. 

– Det kan vara konflikter inom gruppen, det kan 
vara konflikter mellan de utsatta EU-medbor-
garna och övriga samhället, eller mellan handlare 
och personer som tigger, säger Sofia Hultqvist.
Konflikter uppstår ofta ur missförstånd eller 
dålig kommunikation. 

Konflikter uppstår ofta ur 
missförstånd eller dålig 
kommunikation. 

NYTT STORT PROJEKT 
SKA STÄRKA UTSATTA 
EU-MEDBORGARE

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

Det finns en kraft i det personliga mötet. En kraft som projektledaren Sofia Hultqvist 
kommer att använda i Podroms mobila team. Det är ett projekt som ska utbilda och 
stärka utsatta EU-medborgare som lever i gatumiljön.
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Lösa konflikter
Ett exempel på en konflikt som troligen hade 
kunnat lösas på ett smidigare sätt är det fall i 
Malmö där en handlare bestämde sig för att ta 
bort de värdeskåp som fanns i butiken. Proble-
met var att många utsatta EU-medborgare förva-
rade sina saker där. Det hade blivit till en lång-
tidsförvaring, vilket inte var tanken med skåpen. 
Handlaren slängde det som fanns i skåpen –  allt 
från mat till mediciner och pass –  och de som 
förlorat sina tillhörigheter blev förstås upprörda. 

Nu slutade just denna historia med att handlaren 
gav ekonomisk ersättning till de drabbade, men 
med ett dialogskapande team hade det kanske 
inte behövt gå så långt och bli så krångligt.
– Teamen kan också medverka till att få folk att 
hjälpas åt, säger Sofia Hultqvist. 

Projektägare
Räddningsmissionen är projektägare och den 
primära samverkansparten är gatutidningen 
Faktum. Därutöver finns ett stort antal samar-
betspartners. Sveriges kristna råd, Hela Män-
niskan, Bilda, Pingst Socialt är några av de stora. 
Sedan finns det också några, i sammanhanget 
kanske mer otippade partners, som Jernhusen 
och Trafikverket.
Ion Stan på Räddningsmissionen har hjälpt 
Trafikverket tidigare. När folk har bosatt sig 
på områden där det ska byggas, eller där det 
är farligt att bo, har han kunnat tolka infor-
mationen och lösa konflikter. Han har kunnat 
förklara varför det till exempel inte är bra att gå 
över spårområden. Eftersom han själv är rom 
har han en kulturell kompetens som gör att han 
har lättare att bygga förtroende och nå fram till 
målgruppen. Och tanken är att det i varje mobilt 

team som nu bildas ska finnas en person med 
kulturell kompetens.
Den språkliga kompetensen är också viktig. Det 
betyder i det här fallet att man talar åtminstone 
ett av språken romani chib, rumänska, eller 
bulgariska. Den andra personen i teamet ska 
vara utbildad socionom eller ha någon form av 
pedagogisk utbildning.
Projektet har kallats ett dialogprojekt. Dialo-
gen, samtalet, det personliga mötet är grunden i 
arbetet. 
– Jag tror mycket på personliga möten. Det finns 
en brist på kommunikation och om man inte 
möter den växer fördomar och antiziganism, 
säger Sofia Hultqvist.

Europas största minoritet
Romer utgör Europas största minoritet. Det är 
också en grupp som ständigt missgynnats, trakas-
serats och, om inte annat, ständigt setts över 
axeln.
– Det här är en grupp som det ses som okej att 
slänga ur sig saker om utan att någon reagerar.  
Jag har märkt att människor, som annars är 
politiskt korrekta, inte reagerar på just detta. Det 
säger något om hur djupt antiziganismen sitter i 
vårt samhälle, säger Sofia Hultqvist. 
Utöver de tre dialogområdena kommer det inom 
projektet att ordnas med språkutbildning, och 
juridisk rådgivning. Det kommer att anordnas 
konferenser och föreläsningar.
– Målet är att ge målgruppen makt att förändra 
sin livssituation.
Som läget nu är handlar det för målgruppens del 
bara om att överleva. Projektet är tänkt att ändra 
på det och ge dem självkänsla och kunskap nog 
att förbättra sina chanser i livet, både för sig och 
sina barn. 
Sofia Hultqvist tycker att socialt arbete i Sverige 
främst har varit inriktat på individen, men att det 
saknas kunskap om hur man kan jobba med kol-
lektiva strukturer och att hitta strategier som går 
ut på att inte bara lyfta sig själv, utan även andra. 
Projektet löper på tre år och när det är fullt 
utbyggt kommer det att spänna över ett stort 
geografiskt område. Team ska verka på ett antal 
orter spridda över Västra Götalandsregionen, 
Skåne, Halland, Blekinge och Småland. 
Sofia Hultqvist räknar med att det första teamet 
kommer att vara i arbete i början av nästa år.
.......

SOFIA HULTQVIST



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION PÅ TJOLÖHOLM

JULMARKNAD OCH SATS-
NING PÅ UTSATTA BARN

TEXT. PERNILLA KARLSSON, MALIN EKELUND FOTO: TJOLÖHOLM

Du hittar vår monter i den stora utställarlokalen 
”Magasinet”. Här kan du köpa handstöpta ljus 
från Björlanda Prästgård, ”Göteborgs Vikti-
gaste Pepparkakshus”, gåvokort, eller hembakta 
knäckebröd och biscotti. All försäljning är till 
förmån för vårt sociala arbete.

Min dag på slottet
Tillsammans med slottet har Räddningsmissionen 
också skapat ”Min dag på slottet”, ett tillfälle 
för barn i utsatta familjer och ensamkommande 
flyktingbarn att uppleva slottets magiska jul-
stämning. ”Min dag på slottet” äger rum i slutet 
av december. Då kommer barnen med buss till 
slottet och möts av ett godisregn från slottsbal-
kongen. Sedan visas barnen runt i slottet av kam-

marjungfrun Ottilia, bjuds på fika och får träffa 
tomten. Dagen avslutas förstås med att barnen 
får julklappar.
- Julen är ju barnens högtid, säger Maria Sidén, 
vd för Stiftelsen Tjolöholm. Och det känns roligt 
för oss att kunna vara med och skapa julstäm-
ning för barn som kanske annars inte får så 
mycket av det. Under den här dagen är slottet 
nästan helt och hållet deras!

Biljetter till förmån för Räddningsmissionen
Välgörenhetsbiljetter till julmarknaden säljs i 
Räddningsmissionens webbshop. Handlar du din 
biljett via oss, så går hela biljettsumman direkt 
till vårt sociala arbete.
Webbshop: shop.raddningsmissionen.se

På Tjolöholms slott glittrar julljusen redan i november, när den stora julmarknaden äger 
rum. Hantverkare, matproducenter, tomtar och skådespelare fyller egendomen och skapar 
julstämning för besökarna. I år är även Göteborgs Räddningsmission på plats för att berätta 
om vårt arbete. 
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HEMLÖSHETEN ÖKAR I GÖTEBORG

”HEMLÖSAS NATT” 
EXTRA VIKTIG  
MANIFESTATION
Ett fackeltåg ringlade sig genom stan en lördagkväll i oktober. Det startade vid caféet på  
Vasagatan och stannade vid Storan. Tåget var en del av manifestationen Hemlösas natt.

TEXT: JENNIE DANIELSSON  FOTO: STINA GRENFORS

Från början var de cirka 40 personer som vand-
rade med facklor i händerna, men fler anslöt sig 
längs vägen. 
Göteborgs Räddningsmission ordnar Hemlösas 
natt varje år. 
– Den här manifestationen är viktigt för att 
synliggöra en väldigt marginaliserad grupp. Det 
är viktigt att de får synas, säger Annika Ström 
Öberg, enhetschef för hemlöshet vid Göteborgs 
Räddningsmission. 
Från en provisorisk scen bjöds det på musik. 
Bland annat spelade Emil Mattsson, Räddnings-
missionens direktor, dragspel. Faktums nya chef-
redaktör höll tal och det bjöds på soppa, kaffe 
och bulle. Fransiskanerhjälpen delade ut kläder. 
Representanter för Göteborgs Stad var med och 

det hölls gatumässa.
– Det var väldigt bra stämning, men det fanns 
samtidigt ett allvar, för det här är en allvarlig 
fråga, säger Annika Ström Öberg.

Större än vanligt
I år var arrangemanget lite större än det brukar 
vara.
– Det var större än vanligt, därför att just nu är 
detta extra viktigt. Hemlösheten ökar i Göteborg.
Ser man till dem som lever i akut hemlöshet, det 
vill säga de som sover mer utomhus än inom-
hus, har antalet ökat med drygt 100 personer de 
senaste fyra åren. Räknar man in dem som bor 
på någon form av institution eller träningslägen-
het har antalet hemlösa ökat med drygt 600 
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personer sedan 2011. Totalt räknar man med att 
närmare 3200 hemlösa i Göteborg –  detta enligt 
siffror från Göteborgs stad.

Systemet skapar inlåsningseffekter
– Jag har arbetat med hemlöshet i 13 år och jag 
har sett många lyckas med att få ett eget boende, 
men jag har sett ännu fler misslyckas. Problemet 
är att systemet i sig skapar inlåsningseffekter, 
säger Annika Ström Öberg.
Den modell som tillämpas för att hjälpa en person 
som är hemlös är en form av trappstegsmodell 
där man bit för bit kvalificerar sig för nästa steg, 
det vill säga nästa boendeform. Misslyckas man 
någonstans på vägen, exempelvis genom att man 
återfaller i missbruk, halkar man neråt i trappan. 
– Det innebär att många går runt i olika typer av 
hemlöshet, säger Annika Ström Öberg. 

Enklare boenden efterfrågas
En del av problemet ligger förstås i den skriande 
bristen på bostäder. Sedan miljonprogrammets 
dagar, då man med stora satsningar byggde bort 
bostadsbristen och ökade standarden på det 
svenska bostadsbeståndet, har byggnationen 
halkat efter. 
Nu efterfrågas från flera håll, förutom fler bostä-
der, också enklare boenden. 
Ingen vill tillbaka till forna tiders fattighus som 
fanns lite varstans i Göteborg, men man behöver 
inte gå så långt tillbaka i tiden för att hitta exem-
pel på hur man löst bostadsbrist med enklare 
boendelösningar.
Annika Ström Öberg påminner om barnrike-
husen som byggdes på 1940– talet. Syftet var 
att förse trångbodda barnfamiljer med rymliga, 
funktionella lägenheter som samtidigt var enkla. 
Idag är dessa lägenheter eftertraktade även om de 

numera ses som för små för barnfamiljer. San-
darna i Göteborg är exempel på ett område där 
det byggdes många barnrikehus. 
Men, varje tid rymmer nya lösningar.

”Social housing”
– Social housing är ett begrepp som vunnit visst 
gehör. Det är subventionerade, enklare bostäder, 
men det svenska samhället värjer sig för alla 
typer av enklare boenden, eftersom det för tan-
karna till de gamla fattighusen, men något måste 
göras, menar Annika Ström Öberg.
Hemlösheten är, och har alltid varit, ett priorite-
rat verksamhetsområde inom Göteborgs Rädd-
ningsmission, något som är viktigt i en tid med 
många olika utsatta grupper. 
– Ja, det finns en risk för undanträngningsme-
kanismer när så många är utsatta. De olika 
grupperna kan överskugga 
varandra och samhällets 
fokus tenderar att skifta, säger 
Annika Ström Öberg.  
Räddningsmissionen driver ett 
jourboende där hemlösa kan 
få rum för natten. Utöver det 
finns träningslägenheter och 
så kallade referenslägenheter. 
De två senare är boendetyper 
där man stegvis vänjer sig vid 
att bo på egen hand. 
Samtidigt med denna modell 
av en stegvis väg fram till eget 
hyreskontrakt utvecklar Rädd-
ningmissionen nu ett koncept 
som bygger på en helt annan 
modell –  Housing first. 
Läs mer om den på sidan 4.
....... ANNIKA STRÖM ÖBERG
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I VÅR WEBBSHOP HITTAR DU  
JULKLAPPAR SOM GÖR SKILLNAD!

125 kr

650 kr
Solrosen-smycket

 
Silversmed Carina Fransson (Cafra Design) 
har skapat detta halsband i äkta silver.
Blommorna symboliserar barnen som växer 
till och utvecklas i en god miljö och virveln 
är den positiva atmosfären som omsluter 
blommorna.
”Du omsluter mig på alla sidor och du håller 
mig i din hand.”
Smycket är 3,5 x 4 cm i äkta sterlingsilver
Levereras med 42 cm rund, svart läderrem, 
med lås, Presentask ingår. 

Pris 650 kr (varav 250 kr går till Räddnings-
missionens arbete bland utsatta barn.)

En riktigt God Granjul

En härlig barnbok som handlar om tre 
granar som undrar hur julen ska bli. Ska 
de bli huggna? Blir det lika hemskt som 
förra året när alla bara bråkade? 
Förhoppningar och drömmar möter verk-
ligheten och julen blir ganska bra till slut.
Författare: Åsa Hofverberg. Illustratör: 
Maria Hugoson-Sjögren
När du köper ”En riktigt God Granjul” 
via vår webbshop går 50 kronor per såld 
bok till Solrosen, Räddningsmissionens 
verksamhet för barn med en mamma eller 
pappa i fängelse.
Pris 125 kr
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www.shop.raddningsmissionen.se

100 kr

300 kr
Handsytt förkläde -  
Barn & Vuxen
 
Detta kraftiga och stilrena förkläde passar 
lika bra i köket som framför grillen i träd-
gården. Det är handsytt i vår egen syateljé 
och tillverkat i kvalitetstyg från Borås 
Wäfveri. Designen har vi själva tagit fram 
och förutom att förklädet är vackert och 
stilrent, så utmärks det också av välgjorda 
och praktiska detaljer. Exempelvis hämpor 
för att hänga en handduk i.
För 300 kr får du ett förkläde i barn-
storlek och ett i vuxenstorlek. 150 kr går 
direkt till vårt sociala arbete i Göteborg.

Göteborgs Viktigaste  
Pepparkakshus 
 
Pris 100 kr varav 70 kr går till vårt arbete bland 
socialt utsatta.

Några ytterligare försäljningsställen:
•  Göteborgs Räddningsmission,  

Andra Långgatan 29
• Tjolöholms Julmarknad
•  Jul på Liseberg
•  Gothia Towers
•  Ica Focus, Ica Maxi Torslanda, Ica Maxi 421
•  Flera Hemköp i centrala Göteborg
•  Coop Bäckebol, Coop Backaplan

Pepparkakshusen finns att köpa på många fler stäl-
len. För en komplett lista över återförsäljare, gå in 
på vår hemsida www.raddningsmissionen.se
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STÖD VIA 
AUTOGIRO
Du som regelbundet stödjer Räddningsmis-
sionens arbete; passa på att lägga om dina 
betalningar till autogiro och bli en så kallad 
månadsgivare. Det betyder att mesta möjliga 
del av din gåva går direkt till det sociala arbe-
tet, eftersom administrationen blir minimal. 
Det blir enkelt och smidigt för dig att sköta 
dina betalningar och Räddningsmissionen 
behöver inte hantera varje ärende adminis-
trativt. 
För mer information om hur du blir månads-
givare gå in på vår hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/bli-manadsgivare 
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

SKÄNK DIREKT
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

Vi är mycket stolta över att Göteborgs Rädd-
ningsmission från och med i år är med på  
”Charity Ratings” Gröna Lista över väl 
betrodda givarorganisationer.
Vi har fått grönt ljus på alla parametrar inom 
områdena ekonomi, demokrati och transparens.
För ytterligare information: www.givarguiden.se

GRÖNLISTADE!

GÖTEBORGS  
VIKTIGASTE  
ÖNSKELISTA

SWISH - ENKELT 
OCH SNABBT
Nu kan man också swisha pengar om man vill 
stödja Göteborgs Räddningsmission.

Swisha valfri summa till 
1232495661. 
Pengarna går oavkortat till vårt 
sociala arbete. Vill du rikta din 
gåva mot något specifikt, ange 
detta vid din betalning.

I år presenterar Räddningsmissionen ”Göteborgs 
Viktigaste Önskelista”. Det är en önskelista på 
flera olika gåvor som verkligen behövs i vårt 
sociala arbete. Här får du chansen att ge bort en 
julklapp som gör stor skillnad.
Kanske står inte havregrynsgröt, sovsäckar eller 
varma kängor överst på en vanlig önskelista, men 
för oss och våra gäster spelar de stor roll.
Önskelistan kommer att finnas på Gothia Towers, 
Tjolöholms slott, Liseberg och Chalmers.
Så, kom förbi någon av de platser där önskelistan 
finns och välj vilken julgåva som du vill skänka. 
Det finns en SMS-kod angiven för varje gåva och 
på så sätt kan du välja vilken önskning du vill 
uppfylla den här julen.
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VI TACKAR VÅRA FÖRETAGSVÄNNER
Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de anställda kring en
gemensam fråga som engagerar. En del företag skänker pengar eller varor, andra bidrar 
med sin kompetens. Har du en bra idé om hur just ditt företag kan hjälpa till? Tipsa din 
arbetsgivare! Ring Malin Ekelund på 0739-01 41 83.

A
AB Veden
Advokatfirman Glimstedt
Alexandersson Fastigheter 
i Göteborg AB
Alufront
Andreassons Musik
Annas Pepparkakor
Askania
Autodesk
Axess Promotion

B
Ballingslöv
Before Deadline
Beierdorf AB
Birgers Chark
Biscotti
Brandströmska skolan
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Carinas Andrum
Castellum AB, Göteborg
CeGe Fisk AB
Chexet kalligrafi & illustration
Cissi Glittvik Hopp och Tro
Cybercom group

D
Dagab Färskvaror, Göteborg
Dahls Bageri, Göteborg
Donsötank Rederi AB

E
Effect Management, Göteborg
Ektank AB
Elof Hansson, Göteborg
Erséus Arkitekter AB
Espresso House Vasaplatsen
Ethcom
Evald Lindqvist homeopati och
naturmedecin

F
Flexlink
Floda Glasmästeri
Freeport, Kungsbacka
Förvaltnings AB Aranea 

G
Gamle Port, Göteborg
GF Konsult
Gillis Edman Begravningsbyrå

Gothia Towers
Greencarrier
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Gärdhagen Akustik
Göteborgs Hamn
Göteborgs Posten

H
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
Ica Supermarket Åkered
IKEA Kållered

J
Jam
JP Publishing
Järnartiklar Enocson AB

K
Kahls
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klemets & Andersson Consulting
Klick & Klang Kreativa AB
Klädesholmen Seafood AB

L
Lasse Majas konditori
Lions Gothia
Liseberg
Lotus Assistans AB
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M
Macforum AB
Magasin Friend of brands AB
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Meltwater
Miljöbyrån Ecoplan AB

N
Nobel Biocare
Nordic Wellness
Nordsjöfisk
Norkonsult 

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg

P
Palco Media AB

Partille Implantatcenter
Pikenborg AB
Piwa food AB, Lerum
Prevas
Proprius Förvaltnings AB

R
Restaurang Ivfars, Mölndal
Reningsborg
Robert Lidbäck AB
Ronald McDonald House, Göteborg
RUAG
Räkexport, Göteborg

S
SCA
Sirius Rederi
Skene Järn, Skene
Sko Boo, Ullared
Smedia, Göteborg
Spamdrain
Stendahls
Svenska Mässan, Göteborg
Swedia Shipping, Donsö

T
Tango Mentor
Taxi Kurir 
Team Dagnelid
Team Lundblad-Edgren
Tingstad Papper AB
Thomas Shirt Factory, Askim
Torsten Lundblad tandläkare
Torönland HB
Trädgårdsplanket
Tvåtumfyra
Tärntank Rederi AB, Donsö

U
Upper House 

V/W
Wallenstam, Göteborg
Wallstreet, Göteborg
Wallex, Göteborg
Veritas Tankers Rederi AB
Västsvensk Tidningsdistribution

Y
Yngves Livs, Donsö

Å
Åkes Hönökaka, Torslanda

Ö
Öijared Golf



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION är en idéburen  

organisation som arbetar med socialt arbete på kris-

ten grund. Organisationens uppdrag är att uppmärk-

samma och motverka förhållanden i samhället som 

leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
ANDRA LÅNGGATAN 29, 413 27 GÖTEBORG

TELEFON: 031-712 12 00, FAX: 031-712 12 49
E-POST: info@raddningsmissionen.se

HEMSIDA: www.raddningsmissionen.se
POSTGIRO: 90 04 44-1, BANKGIRO: 900-4441

GÖTEBORGS VIKTIGASTE JULKONSERT
Fredag 4 december kl 18:00 och kl 20:30

Tyska kyrkan, Göteborg

Göteborgs Räddningsmission bjuder in till en stämningsfull 
julkonsert med mycket engagemang och känsla. 

Medverkande:
 • Magnus Helmner med band
 • Härlanda Kammarkör under ledning av David Molin 
 • Tomas Sjödin, författaren, krönikören och pastor 
 • American Root Session
 • Line Fuchs
 • Karibu

Magnus Helmner med band och Härlanda Kammarkör är kon-
sertens två huvudakter. 
Och i julkonsertens inledande del bjuder vi även på blandade 
musikstilar, artister och berättelser från den verklighet som 
Göteborgs Räddningsmission dagligen arbetar i.  
Konferencier: Malin Ekelund.

Allt överskott från konserten går till Göteborgs Räddningsmis-
sion och vårt arbete bland socialt utsatta människor.

Biljetter säljs via Ticnet, www.ticnet.se
Eventuellt överblivna biljetter säljs vid dörren.


