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Vad är det som är så speciellt med Dolly? 

En kvalitativ studie om särart och mervärde för social verksamhet inom ideell 

sektor 
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Förord 

Efter socionomexamen kan våra blivande arbetsplatser befinna sig inom såväl offentlig sektor 

som näringsliv eller ideell sektor. Socialt arbete är ett fält med stor mångfald avseende 

utförare, som sinsemellan uppvisar anmärkningsvärd bredd gällande uppdrag, perspektiv, 

tillvägagångssätt och resultat. I den här uppsatsen har vi fått möjlighet att fördjupa oss i den 

ideella sektorns socialt inriktade organisationers specifika roll och betydelse för samhälle, 

verksamhet och individ, vilket har varit otroligt spännande. 

 Att skriva C-uppsats har för oss innehållit lika delar kunskapsstimulans, personlig 

utveckling och sömnlösa nätter, men måste ändå sammantaget betraktas som en av 

socionomutbildningens höjdpunkter. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Kenneth 

Sundh som överraskat oss med sitt stora engagemang och sin pedagogiska ledsagning. Vi vill 

även tacka Ola Segnestam Larsson, doktorand vid Enheten för forskning om det civila 

samhället på Ersta Sköndal högskola, som bidragit med litteraturtips såväl som tankeväckande 

kommentarer kring vårt ämnesval och studiens inriktning. Den här specifika uppsatsen hade 

inte skrivits om inte Caroline Goetze och Victoria Engman Broadley från Stadsmissionen 

bjudit in oss till Dollys verksamhet. Det krävs mod för att våga släppa loss två forskarnoviser 

som oss, så tack för ert välkomnande bemötande och för att ni med stor öppenhet 

möjliggjorde genomförandet av studien. Det största tacket vill vi slutligen rikta till de sju 

tjejer som tog sig tid för våra intervjuer och då delade med sig av intressanta upplevelser och 

spännande reflektioner gällande sin medverkan i Dolly. 

 Vi har genomfört arbetet med uppsatsen gemensamt. I den slutliga produkten har Maja haft 

huvudansvar för kapitel 1, 2, 3, 6 och Sandra har haft huvudansvar för kapitel 4, 5, 10. Vi har 

haft delat ansvar för kapitel 7, 8, 9.  

Maja & Sandra 
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Sammanfattning 

Den ideella sektorns förutsättningar, former och uttryck har genomgått betydande 

förändringar sedan 1990-talet. Ett exempel på det är att organisationernas roll inom det 

sociala välfärdsområdet har ökat i omfattning samt professionaliserats. Det finns en 

föreställning bland forskare, politiker, allmänhet samt hos organisationerna själva att  ideell 

verksamhet besitter en unik särart. Organisationerna antas utifrån denna särart kunna bedriva 

sociala välfärdsinsatser på ett annat sätt och med andra resultat än andra aktörer, och därmed 

bidra till ett mervärde för samhället.  

 Hösten 2007 startade Stadsmissionen sin första verksamhet för ungdomar som är 

arbetslösa eller riskerar arbetslöshet – Dolly – som sedan start finansierats genom 

projektmedel från Arvsfonden. Stadsmissionen ser Dolly som en nyskapande verksamhet med 

unika komponenter som antas skapa särskilt positiva värden för deltagarna. Syftet med 

studien är att undersöka deltagares och anställdas syn på Dollys särart och mervärde samt 

vilken eventuell betydelse dessa värden har för projektets verksamhet.  

 Vi har intervjuat två personer som arbetar inom Stadsmissionen och projektet Dolly samt 

sju personer som deltagit i verksamheten. I intervjuerna frågade vi informanterna om deras 

erfarenheter och upplevelser av Dollys särskilda kännetecken och värden. Resultatet har 

analyserats och diskuterats med hjälp av teorier, som belyser Dollys verksamhet utifrån olika 

perspektiv, samt tidigare forskning som belyser särart och mervärde för ideell verksamhet.  

 Resultatet visar att de anställda och deltagarna huvudsakligen har samstämmiga 

upplevelser av Dollys särskiljande drag. Stadsmissionens ideologi och inomorganisatoriska 

resurser kan identifieras som basen för hur denna särart kommer till konkret uttryck i 

verksamheten. En förutsättning för Stadsmissionen att kunna odla sin särart inom Dollys 

verksamhet har dock varit den självständighet och egenkontroll över projektet som 

Arvsfondens finansiering möjliggjort. Dollys mervärde i samhället tycks svårare att identifiera 

för informanterna, troligen på grund av att projektet hittills inte behövt jämföras med andra 

aktörers verksamheter. Utifrån Dollys nuvarande förutsättningar utgör dock projektet en extra 

välfärdsförstärkning genom att bedriva socialt arbete som kan anses svår att förvänta sig från 

offentlig sektor, vilket kan anses vara ett mervärde. En sammanfattande slutsats i den här 

studien är att särart och mervärde för verksamhet inom ideell sektor skapas i ett komplext 

samspel mellan individ, organisation och omvärld. 
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1 Inledning 

Stadsmissionen bjuder in 

I början av år 2010 tog Stockholms Stadsmission, hädanefter Stadsmissionen, kontakt med 

Ersta Sköndal högskola, institutionen för socialt arbete. Syftet var att erbjuda 

socionomstudenter möjlighet att utforma och genomföra en utvärderande studie av 

Stadsmissionens nya projektsatsning för ungdomar, inom ramen för en c-uppsats.  

 Hösten 2007 startade Stadsmissionen sitt första ungdomsprojekt inom området arbete och 

sysselsättning; Dolly, som sedan start finansierats av Arvsfonden. Dolly riktar sig till 

ungdomar och unga vuxna, 16-26 år, som är arbetslösa eller som bedöms riskera arbetslöshet 

efter avslutade studier.  Syftet är att stärka individens självkänsla för att på sikt öka 

deltagarnas anställningsbarhet och integrering på arbetsmarknaden. Dolly har under 

projekttiden utgått från ett fokus på smyckestillverkning, vilket omfattar materiallära, design, 

produktion samt möjlighet till försäljning inom Stadsmissionens affärsverksamhet.  Hösten år 

2010 upphör finansieringen från Arvsfonden och projektledningen står inför att summera och 

slutredovisa projektets resultat. I samband med att det tredje projektåret avslutas vill 

Stadsmissionens införliva Dolly i organisationens ordinarie sociala verksamhet och har planer 

på att sprida projektmodellen internt och externt. Stadsmissionen ser Dolly som en 

nyskapande verksamhet med unika komponenter som antas skapa särskilt positiva värden för 

deltagarna.  

 Föreställningen att Dolly skapar särskilda värden för deltagarna väckte vår nyfikenhet och 

inom ramen för vår studie ämnar vi undersöka hur detta kommer till uttryck. Detta utgör 

därmed utgångspunkt för hur vi har närmat oss ämnesområdet samt genomförandet av den här 

studien. Slutprodukten avses bidra dels till Stadsmissionens eget utvärderingsarbete av Dolly 

och dels till den generella kunskapsutvecklingen om innebörden av begreppen särart och 

mervärde gällande social verksamhet inom ideell sektor.  
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2 Bakgrund, syfte och frågeställningar 

Den ideella sektorns roll inom socialt välfärdsarbete 

I SOU 2001:52 Välfärdsstaten i omvandling skriver Svedberg att organisationer, som varken 

är del av nationalstaten, näringslivet eller privatlivssfären, under lång tid har haft en 

betydande inverkan på svensk välfärdsutveckling. Trots detta har dessa organisationer länge 

lyst med sin frånvaro i samhällsdebatten såväl som i forskningen. Begreppet ”ideell sektor” 

fick sitt genombrott i välfärdsdiskursen så sent som i början av 1990-talet (a.a., s. 143-148). 

Svedberg menar vidare att den forskning som bedrivits under 1990-talet visar att den ideella 

sektorns socialt inriktade verksamheter haft en omfattande bredd och vissa fall en direkt 

avgörande betydelse för utsatta gruppers välfärd (SOU 2001:52, s. 173). Svedberg poängterar 

dock att detta inte nödvändigtvis är ett bevis för att dessa verksamheter kan anses vara unika 

(SOU 2001:52, s. 158).  

 I Ideella mål med offentliga medel (2005) skriver Johansson att den ideella sektorns 

förutsättningar, former och uttryck har genomgått betydande förändringar sedan 1990-talet. 

Ett exempel på det är att organisationernas roll inom det sociala välfärdsområdet har ökat i 

omfattning samt professionaliserats. Johansson menar att denna trend har sammanfallit med 

ett ökat ifrågasättande av välfärdspolitiken och nedskärningar i den offentliga sektorns 

välfärdssystem. Som ett resultat av detta skriver författaren att den ideella sektorn och dess 

organisationer uppmärksammas allt mer frekvent i välfärdsdebatten och att förväntningarna 

på de ideella verksamheternas resultat ofta är höga (a.a., s. 11-19).   

 I Socialstyrelsens studie Offentlig sektor, näringsliv eller ideell regi – Hur påverkar valet 

av institutionell form vården av missbrukare? (2002) skriver Söderholm och Wijkström att 

det ökade intresset för de ideella organisationerna baseras på en föreställning om att 

organisationerna kan bedriva denna verksamhet på något annat sätt och med andra resultat än 

vad som kan eller kommer att ske i offentlig eller vinstdrivande regi.  Denna utveckling och 

dessa förväntningar aktualiserar en omprövning av de ideella organisationernas roll och 

position i samhället menar författarna. Söderholm och Wijkström anser vidare att denna 

omprövning bör inkludera en förnyad diskussion om organisationernas särskilda bidrag och 

betydelse för samhället samt för de grupper och individer som är mottagare av sociala insatser 

(a.a., s. 8-9).  
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Etablering av begreppen särart och mervärde avseende ideell sektor 

I slutet av 2008 uppnåddes en Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer 

inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting (Skr. 2008/09:207). 

Överenskommelsen omfattade dialogsamtal med närmare 90 svenska organisationer inom den 

ideella sektorn, samt företrädare för regering, kommun och landsting.  Slutresultatet blev en 

gemensam vision och gemensamma principer och åtaganden för de tre aktörernas samverkan. 

Som ett av motiven till att dialogen initierades uppger regeringen att det idéburna 

engagemanget under lång tid inte fått den uppmärksamhet det förtjänat. Enligt regeringen är 

det den ökade kunskapen om ideell sektor som vuxit fram sedan 1990-talet som har bidragit 

till att synliggöra detta engagemang under senare år. Regeringens avsikt med 

överenskommelsen är dels att erkänna de ideella organisationernas roll som påverkanskrafter 

och opinionsbildare i samhället och dels att stärka organisationerna som utförare av 

välfärdsinsatser, med syfte att främja mångfald och valfrihet avseende utförare av sociala 

tjänster (a.a., s. 26-27, 29-30). Vidare framgår att utgångspunkten för den ideella sektorns 

aktörer är att ideella organisationers arbete har ett värde för människa och samhälle samt att 

ett sådant värde inte kan ges av någon annan samhällsaktör (a.a., s. 28). Som en del i 

överenskommelsen åtar sig därför organisationerna att utveckla metoder för att mäta kvalitet 

och resultat som återspeglar organisationernas särart och mervärde i den svenska 

välfärdsutvecklingen (a.a., s. 46).  

 En av de ideella organisationer som bjöds in av regeringen för att delta i dialogen som 

resulterade i ovan nämnda överenskommelse var Stadsmissionen. I dokumentet Idépolitisk 

plattform 2010 skriver Stadsmissionen att den egna organisationen ”har ett värde just därför 

att den vilar på en idé- och värdegrund som utgör en särart och bidrar till mångfalden genom 

perspektiv som vare sig är beroende av politiska beslut, myndighetsutövning eller styrda av 

avkastningskrav” (a.a., s. 4). Stadsmissionen beskriver även organisationens mervärde genom 

att skriva att offentlig sektor inte bör ha hela ansvaret för det sociala skyddsnätet. Den ideella 

sektorn utgör, enligt Stadsmissionen, ett oumbärligt inslag i ett starkt och levande samhälle 

utifrån att bidra till ”att stärka samhörigheten, ansvarstagandet och viljan till medmänsklighet 

mellan människor” (a.a., s. 4). 
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Särart och mervärde som forskningsfråga 

Trots att föreställningen om att organisationer inom den ideella sektorn besitter särskilda 

värden tycks allmänt vedertagen, inom såväl ideell sektor som offentlig sektor samt inom 

både politiken och forskningen, har vi endast funnit ett fåtal forskare som undersöker 

antaganden kring särart och mervärde. 

 I studien Särart och mervärde i den ideella sektorn – en studie av ledares syn på de 

idéburna organisationernas betydelse (2006) argumenterar Hultén och Wijkström, för vikten 

av vidare forskning inom ämnet:  

Vi kan också föreställa oss en situation där en idéburen organisation bidrar med exakt samma kvalitet 

eller tjänst som ett privat företag eller en offentlig myndighet. Denna situation är dock, utifrån ett 

perspektiv där vi fokuserar på behovet av organisatorisk mångfald i samhället, mindre intressant eftersom 

vi då redan har former i vilka vi kan tillfredsställa detta mervärde […] Utifrån ett sådant perspektiv 

”behöver” vi inte dessa idéburna organisationer om de inte tillför samhället något annat än vad som kan 

ske i privata företag eller offentlig förvaltning. I och med detta faller, med vårt sätt att resonera, också 

”bevisbördan” hårdare på de idéburna organisationerna att förklara sin existens (a.a., s. 8). 

 I Frihet utan oberoende (2008) belyser Linderyd samma fråga utifrån ett annat perspektiv. I 

sin bok argumenterar Linderyd för att verksamhet inom ideell sektor innehar ett värde i sig 

oavsett om en unik särart kan påvisas, förutsatt att verksamheten har goda förutsättningar att 

utvecklas och bidrar till mångfald avseende utförare. Linderyd menar även att det ytterst är 

anställda och deltagare som kan definiera eventuella positiva värden i en verksamhet (a.a., s. 

48-61). Även Linderyd efterlyser dock fler forskningsstudier på området med hänvisning till 

att det hittills inte finns belägg för att hävda signifikanta skillnader mellan insatser som görs i 

ideell, privat och offentlig regi: 

Jag ser gärna att civila samhällets sociala organisationer på ett mer tydligt sätt förklarar betydelsen av sin 

verksamhet. Vad är de bra på och vilka områden skulle de behöva stärka? Finns det särskilda värden som 

bara skapas i samspelet mellan individer i det civila samhället? (a.a., s. 58). 

 

Mot bakgrund av att olika forskare tycks ha skilda förhållningssätt till ämnesområdet kan vi 

utgå från att särart och mervärde beträffande ideella organisationers verksamhet kan vara en 

ideologisk fråga såväl som en empirisk.  
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Problemformulering 

Den ideella sektorn generellt, och Stadsmissionens Dolly specifikt, antas enligt vad som 

anförts ovan, tillföra viktiga värden inom socialt välfärdsarbete. Ett sådant antagande bör 

dock bekräftas av de individer som berörs och kunna härledas till deras subjektiva upplevelser 

av en verksamhet. Ett intressant område att undersöka är därmed huruvida anställda och 

deltagare upplever att särskilda värden skapas inom Dollys verksamhet.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka deltagares och anställdas syn på Dollys särart och 

mervärde samt vilken betydelse dessa värden har för Dollys verksamhet. Detta skall göras 

utifrån följande frågeställningar: 

Hur formuleras Dollys särart och mervärde av deltagare och anställda? 

Hur kan vi förstå de särskilda värden som formulerats av deltagare och anställda utifrån teori 

och tidigare forskning? 

 

Disposition 

Studien är indelad i tio kapitel. I de tre inledande kapitlen introduceras läsaren i 

ämnesområdet och studiens syfte och frågeställningar presenteras. I kapitel fyra redogör vi för 

uppsatsens genomförande utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Kapitel fem och sex tar 

upp den tidigare forskning och de teorier som utgjort centrala utgångspunkter för 

genomförandet av den här studien. I kapitel sju presenteras studiens empiriska resultat och i 

kapitel åtta analyseras och diskuteras resultatet utifrån utvalda teorier och tidigare forskning. 

Studiens slutsatser presenteras i kapitel nio. Avslutningsvis kommer vi i kapitel tio knyta ihop 

uppsatsen med egna reflektioner och förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 
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3 Begreppsförklaringar 

Generella begrepp avseende ideell sektor 

I Sverige verkar en mångfald av organisationer och verksamheter i en sektor under ständig 

förändring. I beskrivningar av denna sektor och dess aktörer förekommer en rad termer; civilt 

samhälle, folkrörelser, sociala rörelser, ideell sektor, social ekonomi, ideell och idéburen 

organisation, frivilligorganisation, ideell och idéburen verksamhet, etcetera. Andra vanliga 

benämningar beskriver kvaliteter hos de enskilda organisationerna och den roll de fyller i det 

svenska samhället som exempelvis röstbärare, serviceproducenter eller utförare. Dessa 

begrepp anses vara kontextuella vilket innebär att varje organisation definierar sin egen 

identitet och sitt uppdrag i samhället (SOU 1993:82, s. 40). Därför kommer vi huvudsakligen 

att avgränsa uppsatsens terminologi i enlighet med den begreppsanvändning som förekommer 

inom den verksamhet vi avser studera, Stadsmissionen. 

Ideell sektor  

Den ideella sektorn är i det här sammanhanget en arena skiljd från staten, marknaden och 

privatlivssfären, i vilken människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma 

intressen, vanligen med allmännytta eller medlemsnytta – inte vinstintresse – som främsta 

drivkraft. I uppsatsen avgränsar vi vår användning av begreppet till att specifikt gälla för den 

del av ideella sektorn som är socialt inriktad (SOU 1993:82, s. 38-42, 56-58). Vi använder 

uttrycken social inriktning och social verksamhet som samlingsbenämningar för sådant som 

kan betecknas som socialt arbete, social omsorg och omvårdnad samt vård (a.a., s. 52). Den 

socialt inriktade ideella sektorn omfattar därmed organisationer, verksamheter och insatser 

som i intention och handling har en primär social välfärdsinriktning i relation till individer 

och grupper (a.a., s. 40).  

Ideell organisation och ideell förening 

Med benämningen ideell organisation avser vi sammanslutningar av människor som bildas 

utifrån gemensamma idéer eller intressen, har en viss offentlig karaktär och antar en 

organisatorisk/strukturerad form. Vidare karaktäriseras en ideell organisation av att inte syfta 

till ekonomisk vinst, bygga på frivillig anslutning/medlemskap samt kan konstitueras såväl 

som upplösas utan myndighetsbeslut. Den verksamhet som bedrivs av och inom dessa 

organisationer kan beskrivas som ideell verksamhet. I den här uppsatsen kommer vi använda 
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benämningarna ideell organisation och ideell förening som synonyma begrepp då Stockholms 

Stadsmission har valt att beskriva sig som en ideell förening. (SOU 1993:82, s. 35-42).  

Särart 

Hultén och Wijkström (2006) beskriver särartsbegreppet inom ideell sektor utifrån en stabil 

skillnad inom en organisation som exempelvis kan utgöras av de särskilda förutsättningar som 

en organisation står inför eller de specifika drag och kännetecken som verksamheten besitter. 

Enligt författarna kan en särart även finnas i sättet att organisera sig eller uppstå genom den 

form av resurser som organisationen har tillgång till. Särarten kan vidare vara ett resultat av 

den tro, ideologi eller världsåskådning som finns inom organisationen och som påverkar 

exempelvis metoder och språk som används i verksamheten (a.a., s. 7-8).  

Mervärde 

Mervärdesbegreppet utgår enligt Hultén och Wijkström (2006) från en förväntan på att de 

ideella organisationerna ska bedriva sin verksamhet på annat sätt och/eller med andra resultat 

än vad som kan eller kommer att ske i offentlig eller vinstdrivande regi. Ett mervärde bygger 

därmed på ett antagande om att den ideella sektorn, konsekvent och över längre tid, tillför 

specifika värden i samhället, till exempel ”demokrati”, ”brukarmedverkan”, ”legitimitet” eller 

”socialt kapital” –  i relation till vad andra aktörer tillför (a.a., s. 7-8). Ett grundläggande 

antagande i Hulténs och Wijkströms forskning är dessutom att:  

[…] om en ideell organisation – konsekvent och över längre tid - ska kunna bidra med något annat (ett 

mervärde) än vad näringsliv eller offentlig sektor är eller gör så måste detta vara förankrat i någon form 

av stabil skillnad (en särart)  (Hulten, Wijkström, 2006, s. 8). 

 

 

Specifika begrepp avseende Stadsmissionen och Dolly 

Social utsatthet  

Stadsmissionen använder begreppet social utsatthet när organisationen beskriver de sociala 

verksamheternas målgrupper. Social utsatthet definieras då som en exkluderande process där 

människor som avviker från normer utestängs från samhällets system, resurser och 

gemenskap. Men Stadsmissionen anser även att social utsatthet delvis grundas i individuella 

faktorer: ”Personer som inte har tillgång till egenmakt […] som saknar bärande nätverk och 
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lever i materiell fattigdom. Det är främst individer som har brist på dessa tre resurser 

samtidigt som Stockholms Stadsmission möter” (Stadsmissionen, 2010, s. 3). 

Egenmakt  

Egenmakt handlar i detta sammanhang om att ha möjlighet, kunskap, självförtroende och 

kraft att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort, både som individ och 

tillsammans med andra (Stadsmissionen, 2010, s. 2-3). 

Socialt kapital 

Stadsmissionen menar att en individs tillgång till ett nätverk, bestående av relationer i form av 

familj, vänner eller andra kontakter, ökar motståndskraft mot social utsatthet och främjar 

möjlighet till att ta sig ur en social utsatthet (Stadsmissionen, 2010, s. 2-3). Ett annat sätt att 

uttrycka detta är genom begreppet socialt kapital. Innebörden av ett starkt socialt kapital 

kännetecknas då av ömsesidigt förtroende mellan människor, tydliga normer och täta nätverk 

som i sin tur främjar utveckling av en trygg identitet och ett socialt engagemang hos 

individen. Graden av tillgång till socialt kapital anses ha stor inverkan på individens hälsa och 

beteenden (Askheim, Starrin, 2007, s. 57-59). 

Fattigdom 

Fattigdom är, enligt Stadsmissionen, inte enbart en brist på pengar, utan består ofta av ett 

mer omfattande bristtillstånd. Brist på utbildning, arbete och möjligheten att få ett arbete, 

bristande hälsa, bristfälligt deltagande i normalt samhällsliv, brist på stadigvarande bostad 

eller bostad överhuvudtaget. Fattigdom skapar sämre förmåga att hantera kriser och bidrar i 

sin tur till att en person lättare hamnar i svårigheter (Stadsmissionen, 2010, s. 3).  
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4 Metod och material 

Vi har valt att genomföra vår studie utifrån en hermeneutisk kvalitativ ansats. Detta då vi vill 

undersöka och få en djupare förståelse för våra informanters subjektiva upplevelser av sin 

medverkan i projekt Dolly (Sohlberg, 2009, s. 155). 

Datainsamling 

Urvalsstrategi och urval 

Vi har utifrån ett strategiskt urval intervjuat ungdomar som deltagit i Dolly, projektledaren 

som är den enda anställda i projektet, samt projektchefen över Stadsmissionens 

verksamhetsområde Arbete och sysselsättning. Deltagarna är viktiga för studien utifrån att de 

genom sin medverkan i Dolly kan beskriva de fenomen och skeenden som definierar 

verksamhetens centrala drag. Projektledaren och projektchefen, är intressanta för oss då de 

kan bidra med perspektiv på Dollys organisatoriska sammanhang och kan förväntas vara 

bärare av Stadsmissionens centrala värden. Genom att ta del av deltagarnas och de anställdas 

upplevelser och erfarenheter får vi möjlighet att identifiera vad de anser vara särskiljande för 

och speciellt med Dolly, och kan besvara studiens frågeställningar.  

 Mellan 2007-2010 har totalt sextiotvå stycken ungdomar anmält sig och deltagit i projektet 

Dolly vid minst ett tillfälle. Detta inkluderar prova-på-kurser, sommarkurser och den 

huvudsakliga kursen som är fyrtio veckor lång. Trettiotvå av dessa deltagare har sedan 

fullföljt, eller haft intentionen att fullfölja, någon av dessa kurser. Med hjälp av projektledaren 

skickade vi ut informationsbrev inklusive förfrågan om deltagande i vår studie till tjugofem av 

de trettiotvå som deltagit. Bortfallet på totalt sju personer, beror på att adressuppgifter saknats 

till dessa deltagare.  

   Då ingen av de deltagare, som skickats informationsbrev med förfrågan om medverkan, på 

eget initiativ kontaktade oss fick vi med hänsyn till tidsbristen vända oss till projektledaren. 

Hon kontaktade då tio deltagare med en direkt förfrågan om deltagande i studien via sms och 

telefon. Vårt urval av deltagarna kan därmed anses vara baserat på personlig kännedom, vilket 

innebär att  vi valde ut våra informanter efter rekommendation (Merriam 1194 s. 63). De sju 

deltagare som svarade ja till att medverka i studien fick vi därefter kontaktuppgifter till för att 

boka in tid för intervju. Projektledaren beskriver själv sitt urval av deltagare som att hon 

eftersträvat en blandning av deltagare från de tre ettåriga Dolly-kurser som genomförts, och 
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som hon visste befann sig i Stockholm. Att inte ha kontroll över sitt urval innebär ett problem 

som vi tar upp under rubriken metodologiska reflektioner. 

 Oavsett utifrån vilket perspektiv våra informanter har erfarenheter av Dolly, som anställda 

eller deltagare, kan samtliga anses vara deltagande i verksamheten. Därför kommer vi, i just 

detta kapitel, hädanefter titulera samtliga som  informanter, såtillvida inte närmare titulering 

är nödvändig för att göra texten begriplig. 

 I vårt empiriska underlag ingår även en dokumentgranskning, bestående av Dollys 

projektansökningar och projektredovisningar till Arvsfonden, samt Stadsmissionens 

idépolitiska plattform för år 2010. Syftet med en sådan empirisk komplettering har varit att få 

en bredare förståelse för det komplexa sammanhang som omger Dolly, och fånga upp 

information som riskerar att inte belysas i intervjuer.  

Litteratursök  

Forskningen om ideell sektor och ideella organisationer erbjuder ett gediget material att ta del 

av, inte minst rapporter och avhandlingar utgivna av Enheten för forskning om det civila 

samhället vid Ersta Sköndal högskola. För att finna litteratur och tidigare forskning med 

relevans för det vi ämnat undersöka i vår studie har vi valt att söka i Libris och 

Socialstyrelsens databaser, och initialt använt oss av sökorden ideell sektor och ideella 

organisationer. Sökorden gav i Libris 111 respektive 17 träffar, och i Socialstyrelsens databas 

gav sökorden 157 respektive 373 träffar. De flesta av dessa träffar saknade dock relevans för 

vår studie. Istället fann vi litteratur och rapporter som försåg oss med ökad förståelse för 

ämnesområdet och hjälpte oss att ytterligare avgränsa vår studie. I detta avseende har vi 

studerat Svedberg (2001), Johansson (2005) och Linderyd (2008), vilka vi refererar till i 

studiens inledande kapital då denna litteratur främst utgör en del av vår bakgrundskunskap.  

 Det specifika ämnesområde som behandlar begreppen särart och mervärde, gällande socialt 

inriktade ideella organisationer, är mindre utforskat,  särskilt ur ett brukarperspektiv. 

Sökorden särart + mervärde gav i databasen Libris en träff och i Socialstyrelsens databas tio 

träffar, varav flera hänvisade till samma källor. Därför har vi valt att studera den litteratur och 

de rapporter vi funnit återkommande hänvisningar till i vår valda litteratur, och därmed fått 

uppslag till ett antal ytterligare källor, vilka vi funnit relevanta för vår studie. På så sätt fann vi 

bland annat Överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala 

området och Sveriges Kommuner och Landsting (Skr. 2008/09:207). Av den litteratur och de 
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rapporter vi läst har vi valt ut fyra forskningsrapporter vilka vi anser försett oss med adekvat 

kunskap för att kunna förstå det vi ämnat studera och därmed besvara våra frågeställningar. I 

enlighet med en induktiv metod har vi strävat efter att hitta teorier som kan förklara vår 

insamlade empiri (Merriam, 1994, s.33), och vårt val föll i detta avseende på Blennberger 

(2008), Berglind (1993) samt Øvrelid (Askheim, Starrin, 2007). Dessa teorier och den tidigare 

forskning vi använt kommer presenteras mer utförligt i senare kapitel i studien. 

 

Bearbetning av material 

Tillvägagångssätt  

Syftet med insamlandet av vår empiri för studien var att få ta del av informanternas syn på 

och erfarenheter av Dollys särskiljande värden. Intervjun som metod för datainsamling 

möjliggör för oss som forskare att få insikt i våra informanters erfarenheter och uppfattningar 

av sin medverkan i projektet utifrån ett djupare perspektiv, och är således det bästa 

tillvägagångssättet för att uppnå den här studiens syfte (Sohlberg, 2009, s. 135).  

 Efter att ha skapat en arbetsplan för genomförandet av studien begränsade vi perioden för 

vår datainsamling till att vara två veckor lång. Detta då den tid som står till förfogande för att 

genomföra en c-uppsats är begränsad och vi ville försäkra oss om att få tid att analysera vår 

empiri och färdigställa uppsatsen inom den givna tidsramen. 

 För att försäkra oss om att intervjuerna med våra informanter skulle ge oss information 

som kunde användas för att besvara studiens frågeställningar, satte vi samman två 

semistrukturerade intervjuguider (bilaga 1 och 2), vilka anpassades efter informanternas 

respektive perspektiv på verksamheten.  Intervjuguiden konstruerades utifrån korta enkla 

frågor vilka täckte de teman vi på förhand valt ut (Kvale 1997, s. 121). Därmed gavs våra 

informanter möjlighet att tala fritt och lyfta fram de dimensioner som de ansåg vara viktiga 

inom respektive tema. Vi som intervjuare tog oss friheten att ställa följdfrågor då vi ansåg att 

detta var nödvändigt för att intervjusamtalen skulle hålla sig inom våra valda teman och 

därmed besvara våra övergripande frågeställningar (a.a., s. 122). För att informanterna skulle 

ges möjlighet att uttrycka  flerdimensionella beskrivningar av tankar och föreställningar kring 

sin medverkan i Dolly utformade vi frågor som skulle spegla informanternas upplevelser 

såväl inför, som under deltagandet, samt hur de ser på sitt deltagande i dagsläget. Genom att 
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intervjua informanterna på detta sätt kunde vi sedan tolka innebörden och meningen i deras 

berättelser (a.a., s. 170).  

 Vi hade på förhand beslutat oss för att genomföra våra intervjuer i någon av två lokaler 

inom Stadsmissionens verksamhet. Detta för att vi är medvetna om att lokalen har inverkan på 

intervjuns kvalitet, samt då vi ville förvissa oss om att intervjumiljön skulle ge oss möjlighet 

att koncentrera oss på våra informanters berättelser utan att vi eller dem skulle distraheras av 

omgivningen. Informanterna gavs möjlighet att välja vilken av lokalerna de ville genomföra 

intervjun i. Två av intervjuerna genomfördes dock på ett café, då detta var informantens 

önskemål. Alla informanter intervjuades vid ett tillfälle, förutom projektledaren som 

intervjuades vid tre tillfällen, då vi bedömde det som nödvändigt för att uppnå syftet med 

datainsamlingen. Samtliga informanter intervjuades av oss gemensamt och varje intervju tog i 

genomsnitt cirka 60 minuter att genomföra. Intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

ljudupptagning med en iPhone, för att vi skulle kunna koncentrera oss på ämnet och 

förebygga risker för att förlora viktiga nyanser i samtalet (a.a., s. 147). Detta har relevans då 

vi valt en kvalitativ intervjumetod för insamling av empiri.   

Metod för material och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades till text, för att vi enklare skulle kunna bearbeta och 

analysera vårt empiriska material. Transkriberingen och meningskoncentrering av materialet 

delades upp mellan oss, efter att vi identifierat ett gemensamt tillvägagångssätt för hur vi 

skulle behandla materialet. På så sätt har vi försökt säkra materialets innehåll, trots att vi 

genom transkribering frångått studiens grunddata (a.a., s.149-150). För att göra materialet mer 

koncentrerat och överskådligt har vi i transkriberingen valt att använda oss av 

meningskoncentrering. De delar i intervjuerna som vi funnit mest relevanta i förhållande till 

studiens syfte har vi återgett ordagrant, samtidigt som vi sammanfattat de delar av intervjuerna 

som vi anser är av sekundärt intresse (a.a., s. 174).  

 Gemensamt har vi tolkat och sammanfattat studiens transkriberade material med syfte att 

kategorisera materialet i teman utifrån de centrala ämnen vi funnit återkommande i 

informanternas utsagor. Genom att bearbeta materialet tillsammans undvek vi att alltför 

subjektiva och ensidiga tolkningar påverkade analysen (Kvale, 1997, s. 188). Syftet med detta 

är att vi utifrån valda teman skall kunna fånga det centrala i vårt material och identifiera 
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likheter och skillnader mellan våra informanters beskrivna upplevelser av att ha medverkat i 

Dolly. 

 I den skriftliga slutprodukten av vår studie har vi inte presenterat det empiriska underlaget i 

sin helhet och någon sammanhängande bild av informanternas utsagor kommer inte heller att 

återges då vi inte bedömer detta som relevant för studiens syfte.  I presentationen av det 

empiriska materialet har vi endast lyft in citat med relevans för varje tema (Sohlberg, 2009, s. 

102).     

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vår gemensamma strävan har, genomgående i studiens samtliga led, varit att säkra studiens 

validitet och reliabilitet. En studies validitet och reliabilitet är beroende av huruvida forskaren 

har undersökt det som studien ämnar undersöka, samt om förutsättningarna för detta varit 

optimerade genom att forskaren inhämtat för studiens syfte korrekt och tillförlitligt material 

(Kvale 1997 s. 213).  

      Syftet för vår studie har varit att studera hur Dollys deltagare formulerar och upplever 

verksamhetens eventuella särart och mervärde. För att undersöka detta valde vi att genomföra 

intervjuer utifrån en kvalitativ ansats, med personer vars erfarenheter hade relevans för att 

besvara våra frågeställningar. I arbetet med intervjuguiden har vi strävat efter att formulera 

öppna frågor för att på detta sätt optimera möjligheten att ta del av informanternas subjektiva 

upplevelser. För att öka studiens validitet har vi löpande diskuterat och reflekterat över 

studiens syfte och frågeställningar, samt hur det moment vi för närvarande arbetat med syftar 

till att besvara dessa. På detta sätt har vi sökt säkerställa att studiens samtliga delar syftar till 

att uppnå det övergripande syftet.  

 För att öka studiens reliabilitet förvissade vi oss om att den fysiska omgivande miljön vid 

intervjutillfället skulle skapa optimala förutsättningar för oss och våra informanter att 

fokusera på samtalet. För att ytterligare säkerställa att vi använt oss av för studien tillförlitligt 

material och på så sätt öka reliabiliteten, har vi utgått från våra respektive intervjuguider vid 

samtliga intervjutillfällen. Då dessa varit sammanställda utifrån en semistrukturerad design, 

har våra informanter fått möjlighet att besvara våra frågor utifrån fria reflektioner. Detta har 

medfört att vi ibland frångått intervjuguiderna genom att ställa spontana följdfrågor i syfte att 
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möjliggöra utveckling av resonemang och förvissa oss om att vi uppfattat våra informanter på 

ett korrekt sätt (Merriam 1994 s. 88). Då begreppet reliabilitet även handlar om att ett resultat 

skall kunna upprepas i en senare studie, kan därmed detta tillvägagångssätt anses ha sänkt 

reliabiliteten i studien (a.a., s. 180). Vår uppfattning är dock att då informanterna haft 

möjlighet att fritt besvara våra frågor har vi skapat en dynamisk intervjusituation, vilken 

inneburit att vi även kunnat fånga upp oväntade svar som speglar våra informanters 

upplevelser. Detta ökar studiens validitet (Kvale, 1997, s. 121-122). Merriam (1994) menar att 

en studies reliabilitet och validitet hänger samman i ett oupplösligt förhållande, och genom att 

öka en studies validitet säkras också reliabiliteten. Att informanterna haft möjlighet att 

reflektera fritt utifrån våra frågor har medfört att vi försetts med en informationsrikare empiri 

och detta anser vi vara mer värdefullt för studiens sammantagna resultat än att någon annan 

forskare skulle kunna återupprepa vårt resultat vid ett annat tillfälle (a.a., s. 181).  

 En risk för att reliabiliteten i vår studie har påverkats negativt är att vi på grund av vår 

begränsade tid för arbetet med studien har delat upp vårt insamlade material för 

transkribering. Detta då det faktum att vi varit två personer kan ha inneburit att vi, trots ett 

gemensamt tillvägagångssätt, kan ha bedömt de insamlade materialet på olika sätt och därmed 

ha utelämnat relevant material i vår meningskoncentrering (Kvale, 1997, s. 150). 

 Vi har under vårt arbete med studien ingått i en handledningsgrupp där vi löpande 

redovisat vårt arbete och reflektioner kring arbetsprocessen under studiens samtliga moment. 

Detta har inneburit att vårt arbete granskats av andra forskare som ingått i denna grupp, och 

att vi har fått handledning enligt principen om horisontell granskning och kritik (Merriam, 

1994, s. 179-180). Detta innebär att vi arbetat med studien utifrån idén om triangulering med 

syfte att höja studiens validitet (a.a., s. 179).  

 Projektledaren och projektchefen fick genom deltagarkontroll även möjlighet att granska 

de citat vi använt oss av i studiens resultatdel. Detta i syfte att inget av det material som de 

bidragit med till studien skulle ha förvanskats eller feltolkats av oss (Merriam, 1994, s. 179-

180). Då informanternas granskning skedde inom perioden för arbetet med studien fanns 

möjlighet för oss att utifrån deras synpunkter på materialet jämföra dessa med vårt inspelade 

material.  

 Utifrån vårt urval kan vi inte göra anspråk på att vår studie uppnått generaliserbara resultat 

enligt traditionell positivistisk bemärkelse (Merriam, 1994, s.183). Merriam (1994) som 
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argumenterar för kvalitativa fallstudier som forskningsmetod är kritisk mot användandet av 

begreppet generaliserbarhet i kvalitativa studier och resonerar i termer av yttre validitet som 

bättre åskådliggör syftet med kvalitativa studier.  Ett centralt syfte med kvalitativa studier som 

har få undersökningsobjekt är att resultaten är tillämpliga i andra liknande sammanhang. Vi 

har  tidigare i detta avsnitt, diskuterat att vi strävat efter att uppnå inre validitet med vår 

studie. En hög grad av inre validitet leder också till att den yttre validiteten stärks.  Studiens 

externa validitet kan också stärkas genom att studera tidigare forskning inom området och 

genom urvalsstrategier som skapar bredd, vilket innebär att det är möjligt att utgå från att våra 

informanters uppfattningar delas av andra som befinner sig i liknande sammanhang (a.a., s. 

183-185). Att vårt resultat till stor del liknar de resultat vi tagit del av i tidigare forskning 

skulle kunna tyda på det. 

 

Metodologiska reflektioner 

Att den initiala kontakten med våra informanter i deltagargrupperna skedde via projektledaren 

kan ha påverkat studiens resultat. Detta då det innebär en risk att de informanter, vars utsagor 

bidrar till vårt material, kan ha direkt eller indirekt valts utifrån att de är positivt inställda till 

Dolly som verksamhet. Det kan även innebära att de utvalda deltagarna har en personlig 

relation till projektledaren som färgar deras upplevelser av sin medverkan i Dolly. Ytterligare 

en reflektion är att samtliga informanter, även de som redan avslutat sitt deltagande i Dolly, i 

någon utsträckning fortfarande var involverade i en eller flera av Stadsmissionens sociala 

verksamheter vid tiden för vår datainsamling. Vi anser att detta kan ha påverkat vårt 

empiriska material utifrån att det kan vara svårt att på ett nyanserat sätt reflektera över sina 

upplevelser av en verksamhet om man fortfarande befinner sig i dess sammanhang. 

Ytterligare en aspekt vilken kan ha påverkat vårt empiriska resultat är att samtliga intervjuer 

utom två genomfördes i Stadsmissionens lokaler, vilket kan ha inneburit att våra informanter 

upplevt svårigheter att uttala sig kritiskt om Stadsmissionen som organisation.  

 

Etiska överväganden 

Då vår studie utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå omfattas den inte av 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Vi har dock beaktat 
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). Genomförandet av studien har följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet innebär att informanterna informerades om syftet med studien och vad 

intervjun kom att användas till. Detta beskrevs i informationsbrev samt vid intervjutillfället 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 Enligt samtyckeskravet har vi talat om för informanterna att de har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 Då vi tagit hänsyn till konfidentialitetskravet har vi hanterat personuppgifter 

på ett sådant sätt att obehöriga ej haft tillgång till dessa. Uppgifterna om personer 

i studien har även behandlats på ett sådant sätt att utomstående inte kunnat identifiera dem, 

exempelvis används inga namn eller andra personuppgifter. Vi kan dock inte garantera att 

våra informanters uttalanden, utifrån de citat vi valt att presentera i vårt resultat, inte kommer 

att kunna kännas igen av andra medverkande i projektet. Det inspelade och transkriberade 

materialet har förvarats så att obehöriga inte kunnat få tillgång till materialet. Vi har förstört 

vårt inspelade intervjumaterial efter att vi har använt det i uppsatsen. (Vetenskapsrådet, 2002).  

 Nyttjandekravet har beaktats på så sätt att de uppgifter som samlats in under intervjuerna 

endast har använts för det syfte som presenterats för informanterna (Vetenskapsrådet 2002).  
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5 Tidigare forskning 

Studier om särart och mervärde 

Söderholm och Wijkström 

Söderholm och Wijkström (2002) avser i rapporten Offentlig sektor, näringsliv eller ideell 

regi – Hur påverkar valet av institutionell form vården av missbrukare? ringa in de särskilda 

värden aktörer inom ideell sektor kan antas bidra med i samhället, utöver insatserna i form av 

den konkreta vård eller omsorg de utför. Om det inte kan beläggas att organisationer inom 

ideell sektor eller näringsliv bidrar med något essentiellt annat i jämförelse med verksamheter 

inom offentlig sektor finns det, enligt Söderholm och Wijkström, ingen anledning för dessa 

organisationer att utföra insatserna (a.a., s. 9).  

 Söderholm och Wijkström har inledningsvis tagit del av för området relevant nationell och 

internationell forskning. Litteraturgranskningen redovisar att verksamheter i den ideella 

sektorn ofta anses ha bättre förutsättningar att fylla vissa funktioner i samhället. Den svenska 

litteraturen betonar att dessa funktioner främst består av att de ideella organisationerna bidrar 

med en demokratisk funktion genom att de är öppna för alla. Den internationella litteraturen 

lyfter även fram följande särskiljande värden för de ideella organisationerna: 

 […] (1) förekomsten av ett frivilligt ideellt engagemang i verksamheten, (2) den idéburna eller 

ideologiska basen för aktiviteterna, (3) tillgången till gåvor från privatpersoner och företag, (4) 

frånvaron av vinstintressen hos huvudmännen respektive (5) det grundläggande förtroende och den 

tillit som medborgaren antas ha till dessa organisationer, jämfört med relationen till statliga 

inrättningar eller företag (Söderholm, Wijkström, 2002 s. 23). 

Söderholm och Wijkström redogör även för den empiriska delen av studien där de utifrån en 

jämförande ansats genomfört totalt nitton intervjuer med företrädare för behandlingshem för 

missbrukare. Sex av dessa verksamheter drivs av ideella organisationer, och övriga sex 

behandlingshem har valts utifrån att bedrivas i kommunal eller privat regi (Söderholm, 

Wijkström, 2002, s. 33-34). I studiens resultatdel jämför författarna verksamheter som bedrivs 

av ideella organisationer med verksamheter i offentlig eller kommersiell regi i syfte att 

identifiera skillnader mellan dessa som kan antas ha betydelse för behandlingsarbetet. Dessa 

skillnader är: 

 […] (1) synen på behandling och eftervård, (2) vilka klientgrupper som nås, (3) vilken ekonomi och 

vilka resurser organisationerna har, (4) hur organisationerna utvecklar sina behandlingsmetoder, samt 

(5) hur organisationerna ser på opinionsbildning (Söderholm, Wijkström, 2002, s. 7). 
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Söderholm och Wijkström menar att ett av studiens viktigaste forskningsresultat är 

synliggörandet av den särart som skapas för de ideella verksamheter som ingår i ett idéburet 

nätverk bestående av flera socialt verksamma enheter. Den mångfald som nätverket utgör är 

också det sammanhang som möjliggör att dessa enskilda aktörer över tid kan fortsätta att 

upprätthålla en verksamhet som särskiljer sig från andra aktörer. Det större ideologiska 

sammanhang som nätverket utgör fungerar därmed som ett slags institutionellt skydd 

gentemot olika former av processer som leder till en likriktning av verksamheten (a.a., s. 56).  

Hultén och Wijkström       

Hultén och Wijkströms studie Särart och mervärde i den ideella sektorn - en studie av ledares 

syn på idéburna organisationers betydelse (2006) syftar till att fördjupa förståelsen för hur 

verksamheter som drivs i ideell regi skiljer sig från övriga aktörer. I studien undersöks hur 

olika slags ledare, som alla har erfarenhet av arbete inom flera samhällssektorer, motiverar 

och beskriver ideella verksamheters särart och mervärde. Hultén och Wijkström avser även 

studera huruvida det finns kopplingar mellan de ideella organisationernas särart och det 

mervärde de bidrar med till samhället (a.a., s. 7-8). 

 Författarna konstaterar att empirin belyser teman utifrån såväl individnivå, som 

organisationsnivå och samhällsnivå, och samtalsämnena kretsade kring vad den ideella 

verksamheten som aktör spelade för roll på dessa nivåer. De centrala teman som förekom i 

fokusgruppernas samtal var demokrati, värdegrund/ideologi och påverkan (a.a., s. 13-14). 

 På individnivån rörde sig samtalet kring hur individer som är involverade i en ideell 

organisation har ett starkare engagemang och motivation än andra, och att dessa individer 

känner en större delaktighet i verksamheten än individer inom en organisation i privat eller 

offentlig sektor. Här lyftes ideella organisationers gemensamma värdegrund/ideologi fram 

som något som fungerar som ett mellanmänskligt kitt vilket skapar förutsättningar för att 

rekrytera individer som attraheras av organisationens ideologi eller värdegrund, och att detta 

medför ett större engagemang i organisationens verksamhet (a.a., s. 13).   

 På organisationsnivån reflekterade informanterna kring det faktum att ideella 

organisationer inte är styrda av ekonomiska intressen i samma utsträckning som verksamheter 

inom andra samhällssektorer (a.a., s. 13).  

 På samhällsnivån rörde sig samtalen i fokusgrupperna om att ideella organisationer på ett 

positivt sätt bidrog till mångfald genom att de drivs av idéer snarare än vinstintresse. Detta 
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menade fokusgruppen främjar kreativitet och utrymme för att skapa nya verksamheter utifrån 

andra motiv än organisationer från andra sektorer. I detta avseende ges ideella organisationer 

en unik möjlighet att utforma verksamheter utifrån intressen från exempelvis grupper som 

annars har svårt att göra sig hörda (a.a., s. 13-14). 

 Hultén och Wijkström kan utifrån sin empiri utkristallisera sex kännetecken eller 

egenskaper som kan antas vara särskiljande för ideella organisationer. Nedan ger vi exempel 

på de fyra som vi bedömer som relevanta för den här uppsatsen syfte: 

 Ideella organisationer använder sig av andra metoder i sin verksamhet än organisationer i 

andra sektorer. Detta antas bero på att ideella organisationer saknar traditionellt ägande och 

styrning, och istället drivs utifrån en sammanslutning av de individer som är engagerade i 

organisationen (a.a., s. 26-28).  

 Resurser i form av den arbetskraft som bär organisationens verksamhet framåt lyfts fram 

som en särart. I denna studie läggs fokus vid att ideella organisationer även engagerar frivillig 

arbetskraft i form av volontärer, vilket anses innebära att organisationerna har resurser i form 

av en särskilt engagerad och motiverad arbetskraft (a.a., s. 26-28).  

 Det faktum att många ideella organisationers verksamhet vilar på en uttalad värdegrund, är 

centralt för den verksamhet organisationen bedriver och ett tydligt särskiljande drag för 

verksamheter inom frivillig sektorn. Värdegrunden beskrivs sammanföra de personer som är 

aktiva inom organisationen, samt fungera som en “inre kompass” för organisationens 

verksamhet (a.a., s. 26-28). 

 Det sammanhang som organisationen utgör en del av identifieras som en särart i det 

empiriska materialet. Sammanhanget beskrivs av fokusgrupperna som att organisationen 

upplevs som en större “familj”. Detta uppges ha positiv inverkan för såväl samhället som för 

de enskilda individer som på något sätt ingår i organisationen (a.a., s. 26-28). 

 Hultén och Wijkström har utifrån sin empiri svårare att identifiera vilket mervärde 

fokusgrupperna lyfter fram som det särskilda bidrag som ideella organisationers verksamhet 

tillför samhället. Ett inom empirin återkommande exempel var dock att de ideella 

organisationerna innehar ett mervärde i samhället utifrån sin blotta existens, då deras närvaro 

innebär en mångfald som annars inte skulle ha funnits. Andra mervärden som nämndes i det 

empiriska resultatet var att organisationerna för fram perspektiv utifrån andra motiv än 
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vinstintresse, att de präglas av en demokratisk öppenhet samt att de kan driva frågor som 

annars inte skulle uppmärksammas (a.a., s. 20-24).  

 Författarna konstaterar i sin slutsats att fokusgrupperna förser studien med en mängd 

pusselbitar till vad som skulle kunna identifieras som särart och mervärde. Däremot är 

kopplingarna mellan särart och mervärde mer diffusa utifrån det empiriska materialet. Detta 

antar författarna beror på att kopplingarna mellan särart och mervärde är underförstådda och 

att en organisations särart i sig ofta upplevs utgöra ett mervärde, då den eller dessa utgör ett 

bidrag till samhället genom exempelvis ökad mångfald (a.a., s. 25-28).   

Segnestam Larsson  

I Segnestam Larssons (2009) förstudie Ideologi och ideella organisationer – en förstudie av 

ideologibegreppet i svensk forskning och praktik, diskuteras frågan om ideella organisationers 

särart med fokus på ideologins betydelse.  Även i denna studie är empirin insamlad utifrån 

personer i ledarposition inom två ideella organisationer. Rapporten syftar till att diskutera och 

analysera ideologins roll inom ideella organisationer, samt sammanfatta svensk forskning om 

ideologins betydelse för  organisationer inom civilsamhället (a.a., s. 7-8).  

 Segnestam Larsson kan utifrån sitt empiriska resultat konstatera att informanternas 

uppfattning om ideologins betydelse för de organisationer som ingår i studien är tvetydigt. 

Vissa av informanterna anser att organisationen saknar en ideologi, eller åtminstone en för 

organisationen samlad ideologi eller värdegrund som har en tydlig förankring inom 

organisationen (a.a., s. 11-12). Andra informanter ger organisationens ideologi en mycket 

central betydelse, då de upplever att det är den som ger organisationen dess specifika särart 

som särskiljer organisationen från liknande verksamheter inom andra sektorer, och att det är 

denna särart som legitimerar organisationens existens. En tredje informant uppger att 

ideologin får en sammanhållande funktion vilket bidrar till att den rikstäckande 

organisationen kan hållas samman genom en gemensam profil. En informant menar att om 

organisationens ideologi skulle upplösas skulle detta i förlängningen kunna innebära 

organisationens avveckling (a.a., s. 32). 

    Segnestam Larsson menar, med stöd av tidigare forskning, även att ideologin utgör ett 

positivt särdrag för ideella organisationer. Segnestam Larsson för även ett resonemang kring 

hur ideologin som särskiljande faktor skapar ett mervärde för ideella organisationer. 

Författaren exemplifierar att det eventuella mervärdet som följer av ideologin som särart är att 
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denna skapar gynnsammare förutsättningar för förändring, sammanhållning och motiverar 

organisationens medlemmar (Segnestam Larsson, 2009, s. 39-55).  

Nordfeldt och Söderholm   

Nordfeldt och Söderholm (2002) avser i Frivilligorganisationer som uppdragstagare – Vad  

betyder det för brukarna? studera sociala insatser utförda av ideella organisationer med ett 

specifikt fokus på verksamheter vars insatser upphandlats av kommunen. Nordfeldt och 

Söderholm utgår från frågeställningar som syftar till att öka förståelsen för hur brukare 

påverkas av att ideella organisationer får i uppdrag att utföra social service av offentlig sektor.  

 De slutsatser som är relevanta för vår studie baserar sig på empiriskt material insamlat 

genom tio brukarintervjuer. Intervjupersonerna befann sig vid tillfället för 

materialinsamlingen under pågående behandling i verksamhet bedriven av ideell organisation 

där insatsen upphandlats av hemkommunen. Studiens resultat är, trots att den är flera år 

gammal, relevant för vår uppsats då den i likhet med vår undersöker hur mottagare av sociala 

insatser utförd av ideella organisationer definierar sin upplevelse av detta, samt hur de ser på 

verksamhetens särskiljande drag och mervärde (a.a., s. 11).  

 Nordfeldt och Söderholm kan utifrån sitt empiriska material dra slutsatserna att brukarna 

upplever att verksamhet inom ideell sektor genomsyras av en varm atmosfär, särskild jargong 

och ett mer medmänskligt bemötande. Informanterna uttrycker även att de känner sig mer 

respekterade och mindre kontrollerade inom verksamheterna som ingick i studien. Att 

organisationerna som bedrev verksamheten hade en uttalad värdegrund upplevdes som 

positivt, men flera av brukarna menade att denna värdegrund inte fick ta sig för tydliga 

uttryck, exempelvis genom att ”få bibeln slagen i huvudet”. Något annat brukarna lyfter fram 

som utmärkande för ideella organisationer som utförare av social service är att 

verksamheterna bedrivs utan vinstintresse. Brukarna upplevde detta som positivt då det 

medförde en upplevelse av att det i verksamheterna fanns ett engagemang som var mer äkta 

(a.a., s. 41). Ett ytterligare positivt särdrag som angavs av brukarna var att den organisation, 

som verksamheten utgjorde en del av, ofta erbjöd ett socialt sammanhang och andra 

verksamheter eller resurser. Detta exemplifieras med att brukarna kunde erbjudas 

kontaktpersoner inom organisationen eller påbörja utbildning i anknuten folkhögskola efter 

avslutad insats. Författarna drar således slutsatsen att brukarna upplever att sociala insatser 

utförda av frivilliga organisationer innehar ett mervärde. (a.a., s. 46-47). 
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 Vi har dock noterat att det finns en retorisk skillnad mellan användningen av begreppet 

mervärde i slutsatsen för Nordfeldt och Söderholms studie, och den definition av begreppet vi 

valt att använda oss av i den här studien. Nordfeldt och Söderholms studie saknar en tydlig 

definition av begreppet mervärde, men i studiens resultatredovisning framgår att författarna 

använder begreppet som synonymt med vad brukarna upplever som särskiljande med att en 

frivillig organisation är utförare av en social insats. Utifrån de definitioner av särart och 

mervärde vi använder oss av tolkar vi det som att Nordfeldts och Söderholms användning av 

begreppet mervärde kan förstås som en särart.  
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6 Teoretiska utgångspunkter 

Definitionen av en teori uttrycks ofta som (1) en uppsättning begrepp med efterföljande 

påståenden och konstruktioner som (2) kan göras till föremål för empirisk prövning. De 

teorier vi valt uppfyller det första, mer allmänna kravet, men inte det senare som kan betraktas 

som mer strikt. Våra teoretiska utgångspunkter kan därmed framförallt anses utgöra ett 

preciserat synsätt som syftar till att förklara verkligheten. De tre teoretiska 

förklaringsmodeller som skildras i detta kapitel har vi funnit användbara för att i senare 

kapitel tolka vår empiri, som i det här avseendet utgör en beskrivning av den verklighet vi 

ämnat studera (Trevithick, 2008, s. 43-45). 

 

Rollfördelning mellan ideell och offentlig sektor 

I Frivilligt socialt arbete, kartläggning och kunskapsöversikt (SOU:1993:82) beskriver 

Blennberger en teoretisk modell som kan användas med avsikt att förstå relationen mellan 

offentlig verksamhet och ideella organisationer med social välfärdsinriktning. I Diakoni, etik 

och ideologi utvecklar dock Blennberger (2008) modellen, vilket innebär att vi främst 

kommer utgå från den senare källan. 

 Blennberger konstaterar att det sedan 1990-talet blivit allt vanligare att offentliga 

välfärdsuppdrag utförs av alternativa huvudmän, exempelvis ideella organisationer. Med ett 

offentligt finansierat uppdrag följer dock ett grundläggande regelverk som är politiskt 

reglerat. Dessutom ansvarar myndigheten för kontroll och tillsyn av verksamheten. Detta kan 

sammantaget påverka de ideella organisationernas särskilda förutsättningar att bedriva 

verksamhet. Blennberger menar därför att en viktig fråga för ideella organisationer med 

välfärdsinriktning är hur dessa definierar sin relation till olika aktörer, framförallt i 

förhållande till offentlig sektor (a.a., s. 111).  

Roller för ideella organisationer 

Blennberger menar att han framförallt finner sju olika varianter av roller för ideella 

organisationer i relation till den välfärdsinriktade offentliga sektorn. Blennberger poängterar 

dock att dessa framförallt bör betraktas som perspektiv som syftar till att förstå en 

verksamhet, snarare än fast identitet. De olika rollerna kan både kombineras och variera 

(Blennberger, 2008, s. 111). Nedan följer en uppställning av Blennbergers rollteori, därefter 
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följer en närmare beskrivning av de roller som kan anses mest relevanta utifrån den här 

studiens syfte.  

 1. Röst – kritiker och kravställare. 

 2. Vägledare – länk och guide till offentlig verksamhet. 

 3. Pionjär – nytänkare och avantgardist i kombination med att man: 

a) expanderar och utvecklar sin egen (från början pionjära) verksamhet. 

b) efterhand lämnar över sin pionjärverksamhet till offentlig huvudman. 

c) ser sin pionjärverksamhet som modellskapande för andra aktörer (den egna verksamheten 

behöver då varken expandera eller lämnas över). 

 4. Komplement: 

a) som parallell resurs. 

b) som supplement. 

c) som samarbetspartner till offentlig sektor. 

 5. Alternativ genom någon form av särart i relation till offentlig sektor. 

 6. Ersättare: 

a) genom att ta över nedlagd offentlig verksamhet utan stöd. 

b) genom att kompensera för bristande offentligt ansvar. 

c) genom att ta över en verksamhet som kontrakterad utförare. 

 7. Utförare av offentlig verksamhet med offentlig finansiering. (Blennberger, 2008, s. 111-

114). 

 Rollen som pionjär kan innebära att organisationen avser (3a) att expandera genom att 

utveckla liknande verksamheter i egen regi på nya platser. Pionjärrollen kan dock även 

innebära att organisationen framförallt avser att utveckla en eller ett fåtal verksamheter med 

en (3b) modellskapande karaktär. Organisationen ser då helst att en expansion genomförs av 

andra organisationer, tidigare främst inom offentlig sektor. Rollen som pionjär kan även 

kombineras med en tanke om (3c) ett överlämnande av verksamheten till en offentlig 

huvudman, när denna väl etablerats (a.a., s. 112). 

 Ytterligare en roll för ideella organisationer är att vara ett komplement till den verksamhet 

som bedrivs inom offentlig sektor. Rollen som komplement betonas ofta som en huvudroll 

från företrädare från ideell sektor. Att vara ett komplement i form av en (4a) parallell resurs 

innebär att det redan finns i huvudsak samma typ av verksamhet inom den offentliga sektorn, 
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men att utbudet blir större genom organisationens verksamhet. En ideell verksamhet kan även 

vara (4b) ett supplement till den offentliga sektorn. Detta innebär då att organisationen utför 

en tjänst som knappast är rimlig att kräva av den offentliga sektor, men som i praktiken ändå 

medför viss avlastning för offentliga resurser. Ytterligare en komplementär roll är den som 

(4c) samarbetspartner till verksamhet inom offentlig sektor. 

 Rollen som komplement ligger nära rollen som alternativ. För att en ideell verksamhet ska 

beskrivas som ett alternativ till offentlig verksamhet krävs att det redan finns verksamheter av 

motsvarande slag i offentlig regi. Men den ideella verksamheten har i det här avseendet en 

särart som gör den till något annorlunda än den offentliga. Skillnaden mellan att vara ett 

komplement som en parallell resurs och att vara ett alternativ, är att en ideell verksamhet som 

utgör en parallell resurs i huvudsak har samma karaktär som verksamhet med annan 

huvudman. För att verksamheten ska ha alternativ karaktär ska det finnas en identifierbar 

särart som medarbetarna medvetet satsar på och som mottagarna av insatsen uppfattar 

(Blennberger, 2008, s. 112-113). Blennberger menar därmed att det framförallt är i rollen som 

alternativ som frågan om den ideella verksamhetens särart blir aktuell. 

 

Handlingsteori 

Berglind avser i boken Handlingsteori och mänskliga relationer (1993) att beskriva och 

förklara en teoretisk modell för människans förutsättningar och villkor att agera inom 

sammanhang som socialt arbete, vård och rehabilitering. Berglinds utgångspunkt är att 

människan är en aktör på flera arenor, och därför måste förhålla sig till andra individer, till 

organisationer samt till samhället i stort. Berglind utgår från två grundläggande begrepp; 

handling (individ) och handlingsutrymme (miljö), vilka får  illustrera det ständigt pågående 

samspelet mellan individens inre förutsättningar att agera och de yttre förutsättningar som får 

stor betydelse för individens reella möjligheter att handla (a.a., s. 9-12).  

Hinder och möjligheter för handling 

De individuella faktorerna delas in i en motivationsbaserad faktor (vilja) och en 

makt/kompetensfaktor (kunna). Att vilja något beskriver Berglind som starkt influerat av flera 

olika inre mekanismer som kan pendla mellan exempelvis övertygelse – tveksamhet, kunskap 

– okunskap och/eller handlingskraft – handlingsförlamning, då individen ofta är ambivalent i 
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förhållande till sin vilja. Berglind menar även att vad vi vill troligen influeras av vad vi 

upplever oss kunna. När en person upplever sig inte kunna handla, och anser det vara omöjligt 

att förändra eller bevara sin situation, menar Berglind att individen har stött på inre hinder 

vilka kan vara av både stabil och instabil art. Stabila inre hinder kan vara bristande förmåga, 

anlag eller karaktär och instabila inre hinder exemplifieras med trötthet eller tillfällig sjukdom 

(a.a., s. 55-56). 

Hinder och möjligheter för handlingsutrymme 

Utöver de individuella faktorerna menar Berglind att ju mindre reellt handlingsutrymme en 

individ har, desto färre möjligheter har individen att söka arbete och få anställning, alternativt 

finna utbildning eller andra vägar som kan leda till sysselsättning. Exempel på miljöfaktorer 

som kan få betydelse för individens handlingsutrymme är politiska eller makroekonomiska 

system och offentliga välfärdsinstitutioners uppdragsinriktning. Organisatoriska faktorer som 

får betydelse på verksamhetsnivå, och som ligger utanför individens kontroll, har också stor 

inverkan på individens handlingsutrymme (a.a., s. 56).  

 Berglind beskriver även den mänskliga relationen som en viktig faktor för att främja eller 

försämra individens möjlighet till handling och handlingsutrymme. Berglind menar att 

handlingar oftast äger rum på en social scen, i relation till andra människor. I dessa fall kan vi 

vara beroende av andra för att förverkliga våra mål specifika individer kan då uppfattas som 

hinder såväl som en hjälp. Möten med människor är dock inte förutsättningslösa utan präglas 

av exempelvis maktförhållanden och förväntningar (a.a., s. 101-112). Berglind menar att detta 

särskilt aktualiseras i de relationer som uppstår inom en institutionaliserad ram, exempelvis 

utifrån relationen klient – socialarbetare, vilken präglas av institutionens särskilda normer och 

rollfördelning. Det organisatoriska sammanhanget definierar då förutsättningen för relationen, 

en yttre förutsättning som båda parter påverkas av (a.a., s. 120-121). 

Ett handlingsteoretiskt perspektiv på professionellt bemötande 

Berglind menar att den professionella hjälparens inställning och praktiska handlande har stor 

betydelse för individens handlingsutrymme. Utifrån detta perspektiv menar Berglind att 

handlingsteorin blickar framåt snarare än bakåt och är därmed ingen funktionell modell för att 

förklara varför en situation har uppstått. När det gäller förklaringar av vad som inträffat i 

individens bakgrund fokuserar handlingsmodellen på vilka valmöjligheter som förelåg vid 
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tidigare tillfällen och framförallt hur individen då upplevde sina valmöjligheter. I ett sådant 

sammanhang får individens tidigare liv betydelse för framtiden men har inget egenvärde i sig. 

Enligt Berglind bidrar detta till en syn på individen som ett agerande subjekt, med möjlighet 

att påverka sin situation, i motsats till att vara ett objekt för erbjudna insatser.  

 Handlingsinriktade förhållningssätt kan enligt Berglind bestå av såväl påverkan av 

individens föreställningar om sig själv, och om sitt handlingsutrymme, som faktiska 

ingripanden som förändrar handlingsutrymmet. Utifrån exemplet arbetslöshet bör fokus i en 

sådan process enligt Berglind ligga på att stärka självförtroendet, öka individens 

självkännedom i syfte att ta vara på de egna resurserna, samt öka de formella möjligheterna 

till arbete. Detta ställer höga krav på den professionellas förmåga att alltid sträva efter att 

insatsen ska leda till att klienten själv kommer till insikt om vad som bör göras, annars kan 

insatsen istället leda till passivisering istället för aktiv handling. (a.a., s. 148-158). 

 

Socialt kapital som strategi för empowerment 

Askheim och Starrin är redaktörer för boken Empowerment i teori och praktik (2007) där 

empowerment som begrepp, teori och metod beskrivs och diskuteras. Begreppet 

empowerment har under de senaste årtiondena vuxit oerhört i popularitet och är idag ett 

ledord för många verksamheter inom socialt arbete. Innebörden beskriver författarna som 

svårdefinierad och komplex men kan närmast ringas in som att individer eller en grupp, som 

befinner sig i en maktlös position, tillskansar sig styrka och makt som kan ge 

individen/gruppen handlingskraft att ta sig ur maktlösheten. Även om empowerment-teori 

rymmer en mängd olika inriktningar är det gemensamma draget en positiv syn på människan 

som ett i grunden handlande subjekt som vet och vill sitt eget bästa om rätt förutsättningar 

skapas (a.a., s. 18-19).  

 I ett av bokens kapitel diskuterar Øvrelid att den offentliga välfärdsorganisationen har en 

dubbel uppgift som omfattar både stöd och kontroll. Därmed menar Øvrelid att 

välfärdsinstitutionernas strukturella funktion i sig reducerar och marginaliserar individen 

utifrån att denne identifieras som just klient, en människa som kännetecknas av vad han/hon 

inte kan eller inte har. Den potentiella skamkänslan från att inneha en sådan position riskerar 

att skapa en isolering av individen vilket i sin tur orsakar en ökad utsatthet för maktens 
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strukturer och aktörer. Centrala drag inom det sociala arbetets organisationer kan därmed 

sägas utesluta människor från en gemenskap som Øvrelid anser är nödvändig för ett aktivt 

handlande. Øvrelid för fram stärkandet av socialt kapital som en strategi för att motverka den 

strukturella brist han pekar på. Innebörden av ett starkt socialt kapital kännetecknas då av 

ömsesidigt förtroende mellan människor, tydliga normer och täta nätverk som i sin tur främjar 

utveckling av en trygg identitet och ett socialt engagemang hos individen (a.a., s. 57-59). 

 Øvrelid menar även att socialt kapital oftast inte innehar någon framträdande plats i den 

nordiska välfärdsmodellen som i hög utsträckning konstruerat en praxis som bygger på 

individuella och individualiserade diagnoser, arbetsformer, lösningar och åtgärder (a.a., s. 57-

58).  
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7 Resultat  

Resultatet kommer att redovisas i ett inledande avsnitt där vi ger en mer generell beskrivning 

av Dolly som projektmodell. Därefter presenteras vår empiri indelad i fem teman som vi 

funnit centrala för studiens syfte. Intervjuerna med Dollys deltagare och anställda kommer 

kompletteras med urval av text från projektansökningar och redovisningar till finansiären 

Arvsfonden samt Stadsmissionens idépolitiska plattform. Informanternas intervjusvar 

kommer att illustreras med citat. Dessa markeras med talstreck. När intervjuarnas frågor 

citeras markeras det med ett I och talstreck.  

 

Dolly – en unik modell? 

Stadsmissionens  sociala verksamhet består av ett tjugotal självständiga enheter som driver 

verksamhet för barn, unga, familjer och äldre i social utsatthet. Runt år 2005 påbörjade 

Stadsmissionen förarbetet inför att starta det nya området arbete och sysselsättning, som 

avsågs ingå i organisationens socialt inriktade verksamhet, berättar projektchefen: 

- Man började prata om att göra en extra satsning på det här för deltagarna i våra verksamheter för man 

såg att det var något som saknades. Stadsmissionen har haft väldigt mycket fokus på boende och 

basbehov som  äta, sova, duscha. Men man insåg att arbete och att ha en vardag, även om det inte är 

lönearbete, är väldigt, väldigt viktigt för människors  utveckling och komma vidare. […] Det är väl 

väldigt övergripande varför styrelsen beslutade att man skulle jobba med de här frågorna. 

Enligt den första ansökan till Arvsfonden (Stadsmissionen, 2007) uppstod projektidén för 

Dolly när ungdomar i de interna verksamheterna lade fram idén om att starta en ny 

verksamhet med inriktning mot design och produktion av smycken. De interna 

verksamheterna omnämns i projektansökan som Träningsboendet, Mötesplatsen Enter, 

Gymnasieskolan, Folkhögskolan och IV-programmet. I projektansökan (a.a.) anges att Dolly 

riktar sig till ungdomar, 16-26 år, som i dagsläget saknar sysselsättning alternativt bedöms 

riskera arbetslöshet efter avslutade studier. Projektdokumentationen och de anställda refererar 

även återkommande till den sociala utsatthet majoriteten av verksamhetens ungdomar 

befinner sig i. Projektchefen uttrycker sig så här: 

- Men det finns ju flera syften kan man säga, ett syfte är att ge ungdomar som har det tufft av det ena eller 

andra skälet, att de lever i någon slags utsatthet, och att Dolly då ger dom en möjlighet att öka deras 

självförtroende. 
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En ökad självkänsla ska främja deltagarnas möjligheter att gå vidare till sysselsättning som 

även inkluderar studier och praktik. Att öka deltagarnas anställningsbarhet är därmed ett 

övergripande syfte snarare än en primär målsättning för projektet.  

 Dolly har under samtliga tre projektår utgått från ett kursupplägg med fokus på 

smyckestillverkning, vilket omfattar materiallära, design, produktion och möjlighet till 

försäljning inom Stadsmissionens egna kanaler. Inga specifika förkunskaper krävs men ett 

generellt intresse för kreativt skapande är nödvändigt. Intresset för att börja i Dolly kan 

inledas förutsättningslöst med prova-på-veckor för att väcka nyfikenhet och lust. Därefter 

stängs verksamheten för nya intressenter och runt 8-10 deltagare fortsätter tillsammans under 

den 40 veckor långa Dolly-kursen. Men projektledaren poängterar även att Dolly mer handlar 

om ett helhetsperspektiv på kreativt skapande än enbart smyckestillverkning: 

- …entreprenörskap och kreativitet utifrån bredare perspektiv som presentation,  marknad och 

företagande. Man kan tänka att just smycken kan vara en hobby eller så är det något man vill jobba med, 

eller så kanske man börjar intressera sig för något annat yrke man stött på inom Dolly. Vi vill ju öka 

anställningsbarheten och den handlar ju inte om smycken utan snarare om att gå vidare i utbildning eller 

få ett jobb. Så vi ska tänka nytt och inge förhoppningar om att man ska tro på sig själv och det man vill 

göra och kanske lära sig ett nytt sätt att angripa arbetsplatser. 

 

Projektledaren lyfter själv fram att det är kombinationen av workshops och föreläsningar med 

externa gäster, samt det regelbundna arbetet i skaparverkstad, som är det viktiga i kursens 

konkreta innehåll. Deltagarna uttrycker också en generell uppskattning för modellens helhet, 

men lägger även en mer specifik vikt vid de moment i kursen där externa föreläsare bjudits in 

till Dolly. Dessa personer har varit konstnärer, designers, företagare, fotografer, med flera, 

och många av föreläsarna har enligt deltagarna varit betydelsefulla förebilder och inspiratörer:  

- Ja, dom (föreläsarna) lärde mig hur jag skulle söka vidare ny kunskap. Dit (till Dolly) kom det människor 

som öppnade ögonen för mig, för andra skolor. […] Man behöver inte bara gå Konstfack. Det finns andra 

sätt också. 

Eftersom Arvsfonden hittills finansierat Dolly har verksamheten varit helt kostnadsfri för 

deltagarna. Detta är något som flertalet av deltagarna lyft fram som särskilt positivt, då det för 

många varit en avgörande förutsättning för att delta i projektet:  

- ...För jag menar har man inga kontakter och inga föräldrar som kan betala för att man ska kunna gå en 

smyckeskurs eller andra utbildningar så… […] Hade jag velat gå en smyckeskurs som den här någon 

annanstans kanske det skulle kostat tjugo, trettio tusen. Men Dolly är helt gratis! 



 

 

41 

 

En viktig del i Dolly är även att uppmuntra deltagarna att fundera över framtiden och erbjuda 

konkret hjälp med att identifiera en utbildning, praktikplats eller arbete som passar individen. 

Enligt projektdokumentationen (Stadsmissionen, 2009b) och projektledaren är det ovan 

nämnda beskrivning av Dolly som sammantaget skapar en unik modell:  

I - I er senaste projektansökan så finns det en lista där ni beskriver på vilket sätt Dolly är unikt, kan du 

berätta hur du tänker kring det? 

- Vi hade en presentation för finansiärer […] där de ville att vi skulle berätta på vilket sätt Dolly är unikt, 

så då tog jag fram det. Och eftersom vi har gjort en omvärldsanalys och inte kunnat hitta något projekt 

(inom ideell sektor) som gör något liknande, så blir vi ju unika hur man än vänder och vrider på det. […] 

Men själva kursplanen är ju inte särskilt unik om man tänker efter. Jag tror att det är många, särskilt 

konstnärliga kurser och verksamheter, som är uppbyggda lite på samma sätt. 

I - Är det viktigt att Dolly är unikt? 

- Nä, det viktigaste är ju att Dolly faktiskt är bra, men eftersom vi ser att Dolly har varit väldigt positivt 

för många av våra deltagare så vill vi ju sprida den här modellen till andra, det är ju en del av vårt 

uppdrag.  […] Så självklart är det ändå viktigt att Dolly är unikt, för om det fanns flera som gör samma 

sak, då är det ju ingen idé att hålla på med det (i projektform).  

 

Projektledarens beskrivning av Dolly som unikt, förklaras framförallt utifrån antagandet att 

verksamheten är den enda i sitt slag. Vikten av att vara unik motiveras dels av att finansiärer 

kräver en sådan argumentation samt att det är av betydelse för möjligheten att sprida modellen 

vidare utanför organisationen. Detta säger dock inte nödvändigtvis något om huruvida det 

verkligen skapas särskilda värden inom projektet, som är karaktäristiska för just Dolly och 

som särskiljer verksamheten från andra aktörer i ett omvärldsperspektiv. 

 

Dollys särart och mervärde formulerade av anställda och deltagare 

Frihet och frivillighet 

Enligt projektchefen finansieras de sociala verksamheterna inom Stadsmissionen på olika sätt, 

genom organisationens egna resurser eller genom externa finansiärer som myndigheter eller 

stiftelser. En extern finansiär kan då ha särskilda villkor för att bevilja ekonomiska medel 

samt krav på verksamhetens utformning. Vid en offentlig upphandling av tjänster för 

exempelvis socialtjänstens klienter kan även den lagreglerade myndighetsutövningen  påverka 

en verksamhets förutsättningar och former. Men att det är Arvsfonden som hittills finansierat 

projektet har inneburit en relativt stor frihet för utformningen av Dolly anser projektledaren:  
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- Jag har ju i det här projektet inte haft några ramar för hur vi ska lägga upp det, vilka vi ska samarbeta 

med. […] Vi är ju styrda av finansiärerna, men om vi nu kommer fortsätta bedriva det här själva så. […] 

Vi kan ju egentligen göra vad vi vill, så länge vi tror att det stärker ungdomen. 

Utifrån dessa förutsättningar har Stadsmissionen haft möjlighet att rikta sig till deltagare som 

verkligen är motiverade att delta regelbundet i aktiviteterna, och som väljer Dolly av egen fri 

vilja. Att den egna motivationen och engagemanget främjas av att deltagandet i Dolly sker på 

just frivillig basis framhåller en enig deltagargrupp. Att kunna delta i smyckestillverkningen 

utan andra krav än sina egna förväntningar, beskrivs som en upplevelse av att de själva hade 

makten att utforma sin medverkan:  

- Jag har liksom aldrig förut bara fått vila i min begåvning. Jag har alltid upplevt tidigare att jag är det jag 

presterar, det är det som definierat mig. Inom Dolly, och Stadsmissionen överhuvudtaget, har jag fått vara 

den jag är. Jag har aldrig känt liksom att, det här ska du göra, och det här och det här och det här, och det 

här ska du göra innan året är slut för att det ska ha ett värde. Det är viktigt för mig att jag får prestera på 

mina egna villkor. […] För det där med prestationskrav har varit en jobbig grej för mig hela livet. 

- Det var väldigt prestationsfritt. Det var du själv som la ribban liksom...alltså jag tror att det blir lite så här 

(om någon säger) “Det här ska du göra!” “Nej det ska jag inte!” Jag tror att det blir lättare att skita i det. 

Här får du friheten att välja.  

Varken i projektdokumentation eller i intervjuer med de anställda framkommer en förankring i 

teorier, forskning eller beprövade arbetsmetoder för det specifika område inom socialt arbete 

som Dolly verkar inom. Projektledaren menar istället att förankringen i Stadsmissionens 

värdegrund utgör kärnan i alla sociala verksamheter och därmed kan anses vara en beprövad 

arbetsmetod. Empirin visar också att det finns en tydlig strävan efter att forma Dolly utifrån 

brukarmedverkan. Projektledaren menar även att utvecklingen av Dollys upplägg och metod 

framförallt är ett resultat av hennes egna idéer och tidigare erfarenheter, där hon utgått från hur 

hon velat ha det om hon varit deltagare i en motsvarande kurs. Projektledaren berättar att hon i 

verksamhetsmodellen medvetet valt ett fokus på det konstnärliga skapandet och inte på 

deltagarnas eventuella sociala problematik:  

- Jag har ofta fått höra att jag inte är socionom, men jag menar att min målgrupp kommer att möta många 

människor som inte är socionomer, och särskilt när de kommer ut från Stadsmissionen. Och när den här 

personen träffar en socionom eller en kurator eller en terapeut så tror jag att det kan fokuseras mycket på 

”hur mår du idag” och så vidare. I Dolly fokuserar vi på annat, vad man kan lära sig till exempel. 

Här framhåller både projektledaren och projektchefen att karaktäristiskt för Dolly är att det är 

en pedagogisk verksamhet snarare än en behandlingsverksamhet, och att projektledarens roll 

är att leda de kreativa processerna. Enligt projektledaren ska Dolly istället kunna utgöra ett 

komplement till annan socialt behandlande verksamhet som deltagarna deltar i parallellt. Flera 



 

 

43 

 

av deltagarna bekräftar fokuseringen på den kreativa utvecklingen som positiv: 

- Ja, annars hade jag inte varit intresserad. Man vill ju inte känna sig som ett offer där dom är så här; ”nu 

ska vi hjälpa dig” liksom. Det känns som att… ja, det blir nedsättande. Jag går liksom till terapeut och 

pratar och man behöver ju inte mer sånt. Nä, man vill ju ha något att göra, och inte bli påpackad 

information om hur man borde leva sitt liv. 

En av deltagarna, som befann sig i en svår social situation under tiden för sitt deltagande, 

upplevde det som vilsamt att hennes problem fick lov att existera i Dollys sammanhang utan 

att ta fokus från det hon var där för, nämligen smyckestillverkning:  

- Hon (projektledaren) visste, men hon reagerade inte så starkt på sådana saker. Utan det var bara några 

gånger som hon frågade om hon kunde hänvisa mig någonstans, och det var jätteskönt att det var så, att 

hon inte var expert liksom. Jag kunde komma med det som var mina problem just då, men det fick ändå 

stanna utanför. Och det var aldrig så här; “hur mååår du idag?”  utan mer “tja, läget?”. Jag fick vara mig 

själv så mycket jag kunde och det var lugnt, det var ingen stor grej. 

Projektledaren menar dock att det varit en utmaning att hitta en balans mellan den 

pedagogiska inriktningen och det sociala sammanhanget, särskilt under de perioder då många 

i gruppen mått dåligt samtidigt. Att gruppen och kursens genomförande vid dessa tillfällen 

kunde påverkas negativt diskuterades öppet i Dolly när situationen var aktuell men 

projektledaren menar att det ändå kan vara svårt att förhindra sådana processer bland 

deltagarna: 

- Det är många som har pratat om sina ätstörningar  eller vem som försökte ta livet av sig på coolast sätt 

liksom, det blir lite såna grejer […] så att det spårar ur, det är lätt att man liksom kommer in i de gängorna 

när det blir för stort (gruppen). Och det är det som är med Dolly, att det skall vara sex till åtta personer, 

det är det man kan hantera om man ska vara två som jobbar. För att det ska ge deltagarna riktigt bra 

kvalitet på det. 

Även ett par av deltagarna uttrycker att deras förväntningar på Dolly utmanats när andra 

deltagares sociala problematik påverkat stämningen i gruppen: 

- […] det var två tjejer som kom dit och mådde jättedåligt. Och för mig, ja att komma dit när man mår så 

dåligt och bara kan sitta och vara helt apatiska liksom, för mig blir det liksom, vad gör de här? Dom 

kanske kände att det hjälpte dom, men då kände jag att var ska det här ligga liksom, är det här terapi eller 

något som är kul? För mig blev det väldigt jobbigt att sitta där när dom var helt apatiska. För jag försökte 

ju liksom vara där och lämna mina problem när jag kom innanför dörren, bara vara där och vara glad... 

För att motverka att den sociala problematiken tar för stort utrymme ser projektledaren det 

som positivt att även deltagare som inte har en socialt utsatt livssituation deltar i Dolly, att 

deltagarna blandas utifrån bakgrund och erfarenheter. Under de tre långa kurser som 

genomförts kan projektledaren dock se att det endast är enstaka deltagare som inte haft en 
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social problematik. Projektchefen menar att det finns både för- och nackdelar med en blandad 

målgrupp: 

- […] för att jag tror att snävar man av det för mycket då blir det liksom så att ”jaha här sitter vi som har 

den här problematiken”, det är ju inget bra för det blir ju nästan stämpling på något sätt. Men om man å 

andra sidan är för bred och spretig så kanske det sitter någon som har en annan typ av behov som inte alls 

får dom tillgodosedda för att någon annans behov helt tar över handen.  

 

De sju deltagare som intervjuats i den här studien har en delvis spretig bild av hur Dollys 

målgrupp och centrala inriktning ser ut. Två av deltagarna menar att projektet riktar sig till 

alla ungdomar som är intresserade av kreativt skapande och smyckestillverkning. Andra 

deltagare är istället väldigt medvetna om att Dolly riktar sig till ungdomar som lever i någon 

form av social utsatthet. Dessa deltagare beskriver istället gruppmedlemmarnas olika slags 

erfarenheter och livssituation som något positivt som skapade intressanta mellanmänskliga 

möten och ökade deras tolerans för människors olikheter. En av deltagarna framhåller att 

möjligheten att ingå i en gemenskap, som hon annars inte hade fått tillgång till, var en av de 

stora behållningarna med Dolly: 

- För det är mycket så att du får vara den du är och du får ha den stil du har. I början var det så, inte att vi 

kollade snett på varandra, men jag hade mina funderingar på vem är det här liksom, men sen så blev vi 

vänner. Jag vet inte om det är för att det är Stadsmissionen, men det är lite udda människor som hänger 

där. Och då var jag lite fördomsfull och tänkte ”men gud jag är inte som de här människorna”. Ändå gick 

jag dit för att jag ville lära mig någonting. Men sedan så kom jag ju underfund med att dom är ju som 

mig, för Stadsmissionen är liksom öppet, vem som helst får vara där. 

En resursstark familj 

Stockholms Stadsmission har i huvudsak tre verksamhetsområden; social verksamhet, 

affärsstödjande verksamhet och skolverksamhet. De interna resurser som ryms inom 

Stadsmissionens diversifierade organisation är ett återkommande tema i informanternas 

beskrivning av Dolly. En av deltagarna framhöll specifikt att hon upplevde det som positivt i 

sig att Stadsmissionen inte enbart ägnar sig åt socialt arbete, utan även associeras med andra 

slags verksamheter: 

 

- Stadsmissionen gör ju så många olika saker, till exempel inom modebranschen, och det är så blandat, det 

är ju inte bara misär och hemlöshet. De hjälper människor som har det svårt också, men det är skönt att 

det inte bara är det som Stadsmissionen gör, för då hade nog inte jag... nä, jag hade ju inte velat gå en 

smyckeskurs för hemlösa liksom.  
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Stadsmissionens second handverksamhet har varit viktig för Dolly enligt projektledaren. 

Genom att återanvända trasiga smycken och annat material som samlats in, har 

inköpskostnaderna för smyckestillverkning kunnat sänkas. Second handverksamheten har 

även utgjort en möjlighet för deltagarna att sälja sina smycken vilket har varit något som 

majoriteten av deltagarna lyft fram som betydelsefullt: 

- Jag sålde bra också ska jag erkänna […] och det var så viktigt för mig att få det erkännandet. För man 

tänker ofta att, ja det här som jag gjort det är inte fint, och ingen kommer i alla fall att vilja ha det. Men 

sedan var det folk som kom fram och sa att det var fina saker som jag gjort, och ville till och med lägga 

pengar på det, det var viktigt för mig... Jag har fått visa för mig själv och andra att jag faktiskt är duktig. 

Och hade jag inte gått på Dolly så kanske inte någon hade sett det, att jag kunde.  

 

Ett par av deltagarna menar även att Stadsmissionen som organisation väcker positiva 

associationer i omvärlden, det är många som vill sammankopplas med Stadsmissionens 

varumärke. Detta innebär att både företag och privatpersoner skänker pengar, material och tid: 

- Jag tror att det är lättare för folk att sponsra genom att skänka material och ställa upp och föreläsa och så, 

utan att få betalt för det. På grund av det kan man ju tillverka smyckena gratis, och ändå få behålla 

pengarna när man säljer dem. Det tror jag inte någon annan (aktör eller organisation) hade kunnat göra.  

Empirin visar även att deltagarna uppmärksammar Stadsmissionens breda utbud av sociala 

verksamheter som något positivt. De tre av deltagarna som inte hade erfarenhet av 

Stadsmissionen före sin medverkan i Dolly uppger att det varit en positiv överraskning att 

upptäcka de nya möjligheter som öppnas för dem genom att de numera ingår i “familjen”: 

- […] så det känns som att Stadsmissionen är som en familj och Dolly ingår där, man kommer in liksom... 

Som nu till exempel har jag fått höra om jättemånga andra saker inom Stadsmissionen som man också kan 

hålla på med. Så det känns som om man väl är inne så är det så stort. 

Övriga fyra informanter från deltagargruppen hade tidigare erfarenheter av att ingå i någon av 

de sociala verksamheterna inom Stadsmissionen. Gemensamt för dessa personer är att de ofta 

refererar till Stadsmissionen som helhet snarare än till Dolly som specifik verksamhet. En av 

dessa deltagare uttrycker sig på följande sätt: 

- Ja, jag har ju världens förmåner… […] Det känns som att alla verksamheter är öppna liksom, i och med 

att jag bor i träningsboendet. Skulle jag vara i behov av att kanske praktisera någonstans så har jag mycket 

lättare att komma in på praktik kanske eller på skolan eftersom att jag kan hänvisa till Stadsmissionens 

träningsboende, vilket kanske inte hade varit möjligt annars, om jag varit tvungen att leta utifrån istället. 

Nu kan jag få erfarenheter här som jag kan ha användning för ute, genom att säga att jag gjort ungefär 

samma sak fast i Stadsmissionen. 
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Projektledaren lyfter fram att hon även prioriterat extern rekrytering av deltagare, som därmed 

inte haft tidigare kännedom om Stadsmissionens sociala verksamheter, i syfte att nå fler 

ungdomar. Att Stadsmissionens interna resurser dock ska komma deltagarna i Dolly tillgodo 

är en medveten strävan hos projektledaren: 

- Och det jag tänker är att den här personen kommer in i Stadsmissionen, eller så finns redan personen hos 

oss, och i och med att man kommer in i Dolly så har jag i planen att man ska möta alla våra verksamheter 

som är riktade till ungdomar, så vi går på studiebesök. Så många börjar gå på ungdomsmottagningen 

efter, och några hamnar här (på Enter) och testar att vara här. […] Några träffar träningsboendet och 

förstår att, oj finns det här? Då kan jag via min socialsekreterare kanske ställa mig på kö till den, för jag 

hade tänkt mig något annat boende, men det här gillar jag bättre.   

   

Projektchefen bekräftar att personer som redan är deltagare, brukare eller besökare i de 

sociala verksamheterna, prioriteras för Stadsmissionens interna resurser:  

- För mig blir det lite knepigt att prata om interna och externa personer för vi äger ju inte människor bara 

för att dom besöker våra verksamheter. Men sen visst, när de ringer från till exempel socialtjänsten och 

vill ha praktikplatser och så, då kan jag ju ändå säga att vi prioriterar personer som kommer via våra egna 

verksamheter, men de är inte ”från” oss för de är ju liksom inte födda hos oss. 

Enligt empirin kan Dolly uppenbarligen utgöra en väg in i Stadsmissionen. Samtidigt menar 

både projektchefen och projektledaren att det finns en intern medvetenhet kring att 

Stadsmissionen är bättre på inslussning än på utslussning. Projektledaren beskriver detta som 

att deltagare tenderat att fastna i de olika sociala verksamheterna, och har haft svårt att 

komma vidare, och ta sig ur den utsatthet som var anledningen till att de sökt sig till 

Stadsmissionen. En av Dollys tidigare deltagare som sedan några år tillbaka deltagit i 

Stadsmissionens sociala verksamheter, men nu blivit för gammal för den sociala verksamhet 

hon i dagsläget befinner sig i, exemplifierar detta när hon berättar om sin personliga situation: 

- […] jag vill att de ska hjälpa mig att hitta något liknande. För jag är verkligen inte klar än. Jag var på 

möte med några från styrelsen och då sa jag att jag är egentligen för gammal för att vara här, men 

Stadsmissionen ger mig något som jag behöver, jag vet inte vad. Men om jag ska vara kvar i 

Stadsmissionen nu så ska jag vara gammal, hemlös, kille, tjej under 20 år. Och då sa en ”men du kan gå i 

skolan?” Och nä, det är inte samma sak, det är en skola. Jag kan inte komma till skolan och må dåligt 

eller inte ha matlåda utan att folk undrar varför. 

För den deltagaren var förslaget om att börja i någon av Stadsmissionens 

utbildningsverksamheter inte aktuellt, då hon trodde att acceptansen för hennes sociala 

utsatthet skulle minska i en skolmiljö, och inte kände sig redo att lämna de sociala 

verksamheterna.  
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 Enligt projektledaren är just utslussningsbehovet även ett viktigt skäl till att Dolly startades 

från början, för att stärka ungdomar i de sociala verksamheterna att ta sig vidare, ut ur 

organisationen:   

- Men Dolly kan vara ett steg att komma ut ur, kanske Stadsmissionen, eller ut ur någonting (annat), som 

gör att man kanske kan ta sig vidare. Och just det här som jag tampas med också, att hur viktigt det är, 

med hela arbete och sysselsättning, att varje individ bär  sitt eget ansvar […] och det handlar ju om att 

man själv måste ta steget, det är ingen annan som kan göra det åt en. Man kan finnas där, och stötta i det, 

men sen måste de ju själva våga sig på det. 

Värdegrund som bemötande och stämning 

Enligt Stadsmissionens idépolitiska plattform (2010) utgår värdegrunden från en kristen 

människosyn som består av en stark tilltro till var och ens orubbliga värde och förmåga att 

finna ett rikt liv, samt att inneha respekt för varje människas integritet. Människosynen ska 

förena Stadsmissionens sociala verksamheter i bemötande och handling (a.a.). 

 Projektledaren beskriver Stadsmissionens värdegrund som en särskild känsla eller en slags 

själ inom organisationen som är betydelsefull men svår att definiera i konkreta termer: 

  I - Hur skulle du beskriva Stadsmissionens värdegrund? 

- När jag rekryterades så stod det i annonsen att det är viktigt att du har samma tankar kring den kristna 

människosynen, och då handlar den om att alla människor är lika mycket värda[…] och att vi ska hjälpa 

de mest behövande.  Stadsmissionen är en organisation som bär något väldigt viktigt. Men 

Stadsmissionen är inte en missionerande organisation och det trycker vi mycket på, att alla är välkomna, 

kristen eller inte.  

Majoriteten av deltagarna beskriver Dolly och de andra verksamheterna inom Stadsmissionen 

som sociala sammanhang präglade av jämlikhet, trygghet och en förståelse för social utsatthet. 

Ingen av deltagarna har förklarat bemötandet som en konsekvens av att verksamheten drivs 

utifrån just en kristen människosyn. Däremot reflekterar en av informanterna, som har en 

annan trostillhörighet än den kristna, över att Stadsmissionen historiskt sett har en förankring i 

kristendomen. Samma informant understryker att hon själv inte uppfattar det som att 

organisationen idag är religiöst präglad, men att hon tror att sådana föreställningar om 

Stadsmissionen lever kvar i omvärlden: 

- Trygghet, jämställdhet...jämställd som människa då, att vi är människor allihopa, det är Stadsmissionen. 

Men det är inte alltid som de människor som söker upp Stadsmissionen har den synen. De tror att det ska 

vara mer kristet, på grund av namnet. Men jag är glad att jag finns inom Stadsmissionen, för att visa att 

alla är välkomna och att jag är lika god som någon annan människa är.   
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En annan av deltagarna berättar att det speciella bemötande hon fått inom både Dolly och 

andra sociala verksamheter inneburit att hon känt sig sedd och accepterad för den hon är. 

Detta bidrog till att hon själv upplevde det som mer naturligt att vara öppen med sin utsatthet 

och behov av stöd i svåra situationer: 

I - Men tror du att det är projektledaren, alltså hennes personlighet, eller tror du att det är ett sätt att jobba 

på inom Stadsmissionen? 

-  Ja alltså, det skulle ju vara helt övernaturligt om det verkligen var så, men jag har ingen annan 

förklaring till varför det är så inom Stadsmissionen. 

I - Så du har erfarenhet av att fler personer än projektledaren är så? 

- Ja, inom Stadsmissionen. 

Stadsmissionens värdegrund kan därmed sägas komma till uttryck i en särskild stämning, 

känsla eller en slags själ, som upplevs genomsyra bemötande och handling inom 

organisationens verksamheter. 

Engagerade medmänniskor och eldsjälar 

Ett genomgående intervjutema i deltagargruppen är att det finns en positiv jargong och 

stämning i Stadsmissionens sociala verksamheter som framförallt kopplas samman med att de 

anställda inom organisationen upplevs som särskilt engagerade. En av deltagarna 

exemplifierar sin upplevelse så här: 

- Jag tycker att det finns något sorts engagemang… […] Till exempel en kvinna jag träffat genom 

träningsboendet, hon gjorde liksom inte det hon gjorde för pengarna, utan för att hon verkligen brann för 

det hon gör. Det är nästan som att inga pengar i världen skulle kunna ersätta det hon gör för sina 

ungdomar, och det är väldigt få som gör det på socialtjänsten. Dom (socialsekreterare) har inte haft det där 

lilla extra.  

Även projektledaren (första citatet) och projektchefen (andra citatet) menar att trots att 

Stadsmissionen är en stor organisation med flera hundra anställda, så finns det faktorer som 

kan anses vara gemensamma nämnare för personalen: 

- Och just hur man ska hjälpa, alla har olika modeller och jobbar på sina sätt, där är vi inte lika. Men 

självklart är det mycket eldsjälar, och ibland tycker jag att det är bra och ibland är det dåligt. Bra är det 

för att man behöver en energi och en motivation, när man tror på det man gör och brinner för det, då är 

det mycket enklare att jobba. Men om man är det så att man inte är öppen för att se det som finns runt 

omkring, och börjar tycka att man är viktigare än vad man egentligen är, då blir dåligt.  

- Det känns som att de som söker sig till Stadsmissionen och vill jobba här är en viss typ av människor, 

att man på något sätt är ganska idealistisk och har kanske en viss misstro till systemet. Man kanske har 

jobbat inom socialtjänsten som socialsekreterare och blivit väldigt frustrerad över att vara fast i ett system 

som inte riktigt ser individen och det är ju istället vi fria att jobba med. Och där är det ju en konstant 
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balansgång mellan de här båda, medmänniska och professionell , och det är väldigt svårt. För att vara för 

mycket medmänniska kan vara både passiviserande och utvecklingshämmande så att man blir 

medberoende istället. Och sånt har jag sett jättemycket inom Stadsmissionen, jättemycket såna 

diskussioner har vi haft genom åren. 

       

I citaten ovan beskrivs såväl som problematiseras att de anställda inom organisationen ofta 

arbetar med mycket engagemang och är eldsjälar, men att de anställda inte nödvändigtvis har 

mer gemensamt än så. Precis som i det tidigare resultattemat, ”Stadsmissionen är som en 

familj och Dolly ingår där”, refererar både projektledaren och projektchefen till den kritik 

som riktats mot vissa av Stadsmissionens sociala verksamheter från såväl internt som externt 

håll. Kritiken har handlat om att insatsernas inriktning riskerar att passivisera och konservera 

en social utsatthet istället för att främja individens väg ut ur utsattheten. De anställdas 

reflektion kring detta kan därmed sammanfattas som att utmaningen kan förklaras utifrån 

såväl Stadsmissionens organisatoriska sammanhang som hur man arbetar i den specifika 

verksamheten och de enskilda anställdas förhållningssätt. 

 Samtidigt framhåller projektchefen att även projektledaren har varit just en eldsjäl som 

utifrån sin person haft avgörande betydelse för Dollys genomförande och resultat: 

- Men hon (projektledaren) har verkligen lyckats med mycket och är ju något av en eldsjäl på många sätt 

och liksom lagt så otroligt mycket tid på individerna, och verkligen är med och följer upp och ger inte 

upp, utan tror på deltagarna. 

      

Både projektchefen och projektledaren upplever det som att projektledaren som person varit 

”mer avgörande” för Dollys verksamhet än Stadsmissionen som organisation. Deltagarna 

bekräftar bilden av projektledaren som betydelsefull för Dollys verksamhet. Ett par av 

informanterna beskriver att det är den personliga relationen till projektledaren som är den 

största behållningen med deltagandet, andra uttrycker att projektledarens engagemang har 

skapat nya möjligheter för dem, både internt och externt: 

-...jag blev lyssnad på och har lärt mig att vara lite mer som NN kanske, jag har lärt mig av henne genom 

att bara vara med henne.  

- Hon vill en verkligen väl, vill gärna hjälpa till om hon kan. Hon försökte inspirera och pusha en och 

hjälpa till att hitta något att göra. Någon slags... ge självförtroende kanske.  

- Ja, just nu håller ju NN på och hjälper mig med min praktik. […] Jag bad henne i början på terminen, och 

hon har verkligen engagerat sig och ringt och sms:at, och mailat olika personer som hon vet. Så där har 

hon varit ett stort stöd definitivt. Sen har ju jag ändå kunnat reda mig själv liksom, jag kan lösa det mesta 

själv. […] Men sedan litar jag helt på NN, för hon känner ju till vad jag vill göra, både konstnärligt och så, 

så jag lägger med förtroende över det här i hennes händer också.                                                                                  
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Flera deltagare uppger att projektledaren, även efter att de avslutat sitt deltagande i Dolly, är 

en person de kan vända sig till för att få råd och vägledning i syfte att utvecklas vidare inom 

såväl sitt kreativa skapande som gällande vidare studier och praktikplatser.  

 I Dollys projektdokumentation (Stadsmissionen, 2009a) beskrivs volontärers betydelse för 

projektet utifrån att bidra med engagemang och kunskap som anses vara viktiga fundament i 

Stadsmissionens organisationskultur. I förhållande till detta gör dock samtliga deltagare, 

förutom en person, en distinktion mellan projektledaren och de volontärer som varit 

engagerade i Dolly. Majoriteten av deltagarna menar att de haft svårt att förstå volontärernas 

roll inom verksamheten och anser inte att volontärernas närvaro i Dolly kan anses vara av 

betydelsefull karaktär för projektet. 

 Som en kommentar till engagemangets betydelse inom Stadsmissionen poängterar 

projektchefen att när organisationen startar en ny verksamhet idag så ställs andra krav från 

bland annat organisationens styrelse, det räcker inte att bara vara en eldsjäl. Projektchefen 

menar att tiderna har förändrats för Stadsmissionen som numera är mer resultatinriktade än 

tidigare:  

I - Varför är det viktigt nu då tror du? För det låter lite som att fokus på ideologi har minskat till förmån 

för att ta plats i samhället och bli ett varumärke att räkna med? 

- Ja, det är möjligt, det är möjligt, om man ska vara krass och cyniskt. Det är ju alltid lite känsligt att prata 

om varumärke eftersom det är så mycket värdegrund inom ideell sektor. Men det är ju mycket 

professionalisering nu av ideella sektorn överhuvudtaget tror jag, på gott och ont.  

Rollen i samhället 

I den idépolitiska plattformen (Stadsmissionen, 2010) beskrivs Stadsmissionens uppdrag som 

att det hela tiden måste prövas förutsättningslöst. Inriktning och utformning ska i varje tid 

formas i relation till det omgivande samhället. Uppdraget kan därmed innebära samhällskritik 

och opinionsbildning likväl som pionjärarbete för att utveckla nya metoder eller att vara 

offentligt upphandlad serviceproducent. Som självständig aktör vill Stadsmissionen lyfta fram 

möjligheten att kunna välja vilken roll organisationen ska ha i olika situationer (a.a). 

Projektchefen anser det vara en styrka att flera olika samhällsroller kan rymmas inom 

organisationen, men poängterar att det är viktigt att Stadsmissionen är medvetna om detta, och 

i den externa kommunikationen är tydliga med vilken specifik roll varje verksamhet har. 

Dollys roll i samhället beskrivs av projektledaren på följande sätt: 
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- Vi har fått medel från Arvsfonden för att testa en ny modell som ska kompletteras med 

terapibehandling. Det här ska spridas både intern och externt och vi ska kunna visa på att det här har 

fungerat för personer. 

I projektredovisningen till Arvsfonden beskrivs Dollys relation till offentlig verksamhet på 

följande sätt: 

Samarbetet med socialtjänsten är viktigt, här ser vi att Dolly är ett unikt projekt som verkligen tar vid där 

det brister på många sätt idag. Vad en deltagare behöver som blir skickade från socialtjänsten är 

uppmuntran till bättre självförtroende, handledning för att komma vidare och se nya möjligheter, samt få 

ett socialt sammanhang (Stadsmissionen 2009a). 

 

I såväl projektdokumentation som i intervjuer uppger projektledaren att hon även vill 

undersöka möjligheterna att upphandla Dolly som ett placeringsalternativ för exempelvis 

arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Projektledaren uttrycker dock en frustration över att 

det går trögt att skapa en dialog med sociala myndigheter om Dolly. Chefer inom såväl 

socialtjänsten som arbetsförmedlingen har bemött projektledarens initiativ till kontakt med 

svaret att de inte har tid för sådana möten.  

 Huruvida Dolly skulle kunna bedrivas av andra aktörer än ideell sektor är ett tema som 

berörs återkommande i intervjuerna med både deltagare och anställda. Att andra aktörer inte 

är inriktade på att bedriva uppdrag av Dollys slag, samt brist på resurser, tror projektledaren är 

de främsta skälen till varför exempelvis socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller ett företag 

skulle ha svårare att starta en verksamhet som Dolly. Men även om exempelvis 

arbetsförmedlingen skulle få resurser att bedriva Dolly är projektledaren tveksam till om det 

skulle bli på samma sätt: 

I - Vad skulle de stora skillnaderna vara om man kopierade Dolly och flyttade över konceptet till privat 

eller offentlig verksamhet? 

- Då tror jag att alla de här delarna som har med andra saker att göra skulle tas bort, att det skulle bli mer 

inriktat mot just smyckestillverkning. Och det skulle det inte heller vara det här att man ringer och kollar 

om deltagarna kommer eller erbjuder extra handledning andra tider för att hjälpa dem att söka sig till 

andra utbildningar och så. Hade det liksom varit en kurs på Medborgarskolan eller liknande så hade ju 

inte den kursledare engagerat sig på det sättet, och där har ju vi ett annat sätt att jobba på...Och jag tror att 

om jag som privatperson hade startat den här verksamheten själv, så hade lite av en själ tappats, jag tror 

inte att jag hade fått samma känsla. 

I - Varför tror du inte att andra aktörer skulle erbjuda det? 

- Nä, men en smyckeskurs är ju en smyckeskurs, då går man inte in på sånt. 

Projektledaren menar därmed att det finns signifikanta skillnader i metodiskt tillvägagångssätt 

och gällande det personliga engagemanget men även gällande det sociala och ideologiska 
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sammanhanget, vilket skulle medföra svårigheter för offentlig verksamhet eller kommersiella 

företag att återskapa Dolly. Samtidigt reflekterar projektledaren över begreppet idéburen och 

huruvida detta begrepp verkligen är specifikt för ideell sektor: 

- Och nu tror jag att vi tänker mer och mer på vad det innebär att vara en ideell organisation i jämförelse 

med att vara till exempel en kommersiell, alla är ju egentligen idéburna och har en värdegrund. Och det 

här tycker jag är bra för då får vi verkligen tänka till, när vi säger att vi inte är vinstdrivna och vad innebär 

det… Så det i sig är ju inte jättespeciellt för oss, själva ordet.  

Deltagarna har liknande föreställningar om skillnader mellan Dolly och andra typer av 

aktörer. Majoriteten av deltagarna har erfarenheter av sociala insatser från andra aktörer, 

bland annat socialtjänst och arbetsförmedling, och dessa erfarenheter har under intervjuerna 

direkt eller indirekt jämförts med deltagandet i Dolly:  

I - Tror du att andra aktörer, som exempelvis socialtjänsten eller arbetsförmedlingen, skulle kunna erbjuda 

det som Dolly ger dig? 

- Alltså andra aktörer kanske skulle kunna göra något som var bra för mig, något typ motsvarande, men 

inte på samma sätt, nej. Men ett sånt här projekt... det är folk som bygger det som gör det, och inom 

Stadsmissionen finns en stämning och ett bemötande, en social prägel som jag trivs väldigt bra med. 

En annan deltagare jämförde Dolly med att hennes kontakter med socialtjänst och 

arbetsförmedling präglats av att myndigheten hade en “dold agenda”, till följd av en 

organisatorisk styrning utifrån ett samhällsekonomiskt intresse: 

- […] socialtjänsten har väl inga pengar till att bedriva verksamheter som Dolly skulle jag tro. Men det 

känns som att både socialtjänsten och arbetsförmedlingen har en väldigt negativ klang, och det känns väl 

inte så kul att vara i deras sammanhang direkt... 

I – Tror du då att det har betydelse att det är Stadsmissionen som driver Dolly? 

- Ja, jag har en bra upplevelse av Stadsmissionen och vad dom gör, dom har mycket bra grejer. Jag har 

mer tillförlit och jag känner inte att dom är partiska på samma sätt som till exempel socialtjänsten eller 

arbetsförmedlingen. 

I - På vilket sätt är dom partiska? 

- Dom har ju press uppifrån att människor skall ut i arbete och får inte vara sjuka. Det är besparingar och 

det känns som om många i personalen där inte är engagerade, de är inte genuint intresserade av sina 

klienter. Nu har jag i och för sig positiva erfarenheter av dom på socialpsykiatrin, men jag känner ändå att 

de är bundna till sina lagar och regler. Dom får inte göra hur som helst, dom får ju inte gå och ta en fika 

med sina klienter liksom... 

En tredje av deltagarna berörde frågan om fördelning av samhällets resurser, och ansåg att 

socialtjänsten inte skulle ägna sig åt att erbjuda insatser liknande Dolly, då socialtjänstens 

uppdrag bör vara att tillgodose andra behov: 
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- Att dom (socialtjänsten) skulle kunna driva det tror jag är svårt... eller dom kanske skulle kunna, men i 

så fall för folk som verkligen, verkligen behövde det. Men det skulle samtidigt göra mig vansinnigt arg, 

för dom har lagt ner fyra behandlingshem nu på bara några månader, för att soc inte ger pengar...Sedan 

finns det ju kommuner som har jättemycket pengar, och det är klart att dom skulle kunna starta såna här 

grejer (som Dolly) men jag tycker att dom borde  fokusera på andra saker först. Men däremot tycker jag 

verkligen att dom borde hänvisa till ställen som Dolly, för det är en sådan liten insats och det är gratis. 

Men blir det soc så blir det bara folk som mår dåligt (i verksamheten), det kommer man inte ifrån. 

Utifrån citatet ovan kan vi förstå att Dollys verksamhet uppfattas som betydelsefull för 

deltagarna, men att projektet idag är utformad som en förebyggande verksamhet snarare än en 

reaktiv insats för dem som är i störst behov.  

Sammanfattande kommentar 

I resultatkapitlet redovisas fem olika teman med relevans för att besvara den här studiens 

frågeställningar. Sammantaget försöker vi med hjälp av empirin ge en bild av det komplexa 

fenomen vi studerar – särart och mervärde avseende Stadsmissionens projekt Dolly.  

 Att Dollys verksamhet blir belyst utifrån två olika perspektiv på verksamheten bidrar till en 

dynamisk helhetsbild av de faktorer som kan anses vara särskiljande för Dolly. Intressant att 

notera är det faktum att de teman vi presenterat som centrala i empirin kan anses vara 

gemensamma för såväl anställda som deltagare. Dock är det intressant att deltagarna 

reflekterar och beskriver Stadsmissionens/sammanhangets betydelse för Dollys verksamhet i 

högre utsträckning än de anställda. Under varje tema lyfts informanternas tankar och 

reflektioner fram inom ett särskilt område, men det finns även många intressanta samband 

mellan dessa teman. I våra informanters berättelser kan vi identifiera nyckelord som 

exempelvis frihet, frivillighet, resurser, möjligheter, sammanhang, engagemang, förtroende, 

jämlikhet, öppenhet och tolerans.  Särskilt spännande upplever vi det faktum att 

informanternas upplevelser och beskrivningar av Dollys verksamhet rörde sig mellan 

individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. Detta faktum belyser komplexiteten i det 

som kan antas vara Dollys särskiljande värden och bidrag till samhället, och svårigheten i att 

betrakta begreppen särart och mervärde som tydligt avgränsade fenomen.  
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8 Analys och diskussion 

I detta kapitel avser vi analysera det empiriska materialet – praktiken – utifrån de teorier vi 

valt för att förstå och förklara våra informanters berättelser och upplevelser av Dolly. Vidare 

kommer tidigare forskares resultat och slutsatser att jämföras med den här studiens empiriska 

resultat för att möjliggöra en fördjupad diskussion om Dolly utifrån begreppen särart och 

mervärde. Våra valda underteman i det här avsnittet belysa Dolly utifrån såväl samhälls- och 

organisationsnivå som individnivå. Därmed kan vi få ökad förståelse för de värden som är 

särskiljande för Dollys verksamhet samt hur dessa värden hänger samman med verksamhetens 

särskilda bidrag till samhället. 

  

Frihet som förutsättning  

Frihet från yttre styrning 

Stadsmissionens frihet att självständigt utforma Dolly är ett centralt tema i den här studiens 

empiri. Blennberger (2008) menar att ideella organisationer, utifrån sin intention att höja 

välfärden för individer och grupper, genomför sina uppdrag utifrån olika förutsättningar. 

Dessa förutsättningar kan förenklat sägas vara beroende av i vilken utsträckning insatserna 

utformas och utförs som ett direkt uppdrag från den offentliga sektorn. Ju tydligare uppdraget 

är utformat av offentlig sektor, desto mer styrd blir ofta verksamheten utifrån lagstiftning, 

kontroll, etcetera (a.a., s. 111). På grund av den treåriga projektfinansieringen från 

Arvsfonden har Stadsmissionen kunnat utforma Dolly utifrån relativt fria förutsättningar och 

utan påverkan från sociala myndigheters krav och regler. Med hjälp av Blennbergers 

resonemang kan vi då förstå Dollys verksamhet, inom ramen för Stadsmissionens 

samhällsposition, som pionjär av modellskapande karaktär (Blennberger, 2008, s. 111-114). 

Projektledarens beskrivning av projektet som just en modellskapande verksamhet, samt 

planerna på att sprida Dollys arbetsmodell internt och externt, ligger i linje med en sådan 

rollidentifiering.  

Dolly som frizon i samhället 

Söderholms och Wijkströms (2002) forskning lyfter fram ideella organisationers funktion som 

frizon. Med det menar författarna att ideell verksamhet skapar ett andrum för människor, idéer 
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och verksamheter som annars inte ryms i samhället. I detta andrum skapas möjlighet att slå 

vakt om andra synsätt, alternativa modeller eller praktiker än de som för tillfället kan anses 

vara normgivande och dominerande. Söderholm och Wijkström (2002) konstaterar även att 

utförare av social service, med andra huvudmän än offentliga, ofta introducerar och utvecklar 

nya metoder för socialt arbete, vilket då kan anses vara ett särskiljande drag för dessa utförare 

(a.a., s. 11). Idén om en skapad frizon är användbar för att förstå Dollys metod som utvecklad 

dels utifrån Stadsmissionens värdegrund och dels utifrån en ambition att arbeta i enlighet med 

principen brukarmedverkan. Därutöver har projektledaren haft friheten att utgå från 

personliga erfarenheter och visioner för Dolly. Sammantaget placerar detta in Dollys 

verksamhet i ett intressant mellanrum mellan begreppen ideell och professionell. 

Frihet att tillgodose Stadsmissionens interna behov 

Som självständig aktör har Stadsmissionen haft möjlighet att på helt egen hand anpassa Dolly 

utifrån organisationens förutsättningar och behov. Exempelvis startades projektet utifrån en 

efterfrågan från ungdomar inom organisationens sociala verksamheter. Stadsmissionen hade 

även redan då identifierat behovet av att främja möjligheterna till utslussning ur 

organisationens sociala verksamheter, vilket sedan tidigare varit en intern utmaning. Därmed 

kan Dolly även anses vara en lösning på Stadsmissionens inomorganisatoriska behov. 

Målgruppen har därefter successivt utvidgats till att även omfatta ”externa” ungdomar, som 

exempelvis fått tips om Dolly av sin socialförvaltning. Utifrån Blennbergers (2008) teoretiska 

modell skulle Dollys roll i samhället i detta avseende snarare definieras som ett 

komplement/supplement till verksamhet inom offentlig sektor. Dolly kan då sägas framförallt 

handla om att höja välfärdsnivån genom insatser av annat slag än vad offentlig sektor skulle 

kunna erbjuda, av resursmässiga eller principiella skäl, men som ändå ger offentlig sektor en 

viss avlastning (a.a., s. 111-114). Tolkningen av Dolly som ett supplement till samhällets 

insatser bekräftas även i direkta uttalanden av flera av deltagarna. Detta exemplifieras även av 

det faktum att ett fåtal av deltagarna ser Dolly som en ”vanlig” kurs, som vem som helst kan 

delta i. I egenskap av att vara en självständig aktör kan Stadsmissionen därmed bedriva Dollys 

verksamhet på ett sätt som det offentliga inte har möjlighet till. 
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Frivillighetens betydelse för deltagarna 

Då inga platser i Dolly har upphandlats från sociala myndigheter har särskilda förutsättningar 

för målgruppens deltagande skapats. Berglinds (1993) utgångspunkt är att människan är en 

aktör på flera arenor och därför måste relatera sina handlingar till andra individer, till 

organisationer samt till samhället i stort (a.a., s. 9-12). Att varje deltagare medverkar i Dolly 

på frivillig basis, utifrån sin personliga motivation (vilja), samt att Dolly även riktar sig till 

personer som har ett konstnärligt och kreativt intresse (kunna) som utgångsläge, skapar enligt 

Berglinds teori goda individuella förutsättningar för handling (a.a., s. 55-56). Deltagarna i 

Dolly bekräftar i stort sett enhälligt att frivilligheten har varit ett framgångsrecept. Flera av 

deltagarna beskriver sina upplevelser som att deras egenmakt stärktes vilket i sin tur medförde 

engagemang och lust att delta i kursens aktiviteter.  

Frihet från stämpling  

De frivilliga premisserna att delta i Dolly fyller även funktionen av att flytta fokus från 

deltagarnas sociala utsatthet, vilken Dollys verksamhet ytterst syftar till att avhjälpa, till 

målgruppens gemensamma intresse för konstnärligt och kreativt skapande. Den kreativa 

inriktningen upplevdes av flera deltagare som att de slapp bli definierade som ett socialt 

problem, men att det samtidigt fanns en tyst acceptans för deras sociala problematik inom 

Dolly, vilket i sig benämndes som positivt. Utifrån Berglind (1993) kan deltagarnas 

upplevelser delvis förklaras med att projektledarens inställning och praktiska agerande har 

stor betydelse för individens handlingsutrymme. Utifrån ett handlingsperspektiv ligger fokus 

framåt i tiden snarare än bakåt och en individs bakgrund blir därmed endast relevant utifrån 

möjligheten att agera i nuet. Enligt Berglind bidrar detta till en syn på individen som ett 

agerande subjekt, med möjlighet att påverka sin situation, i motsats till att vara ett objekt för 

erbjudna insatser (Berglind, 1993, s. 148-158).  

 Upplevelsen av att Dollys frivilliga premisser skapar viktiga förutsättningar för individens 

personliga handlingsutrymme exemplifieras av några deltagare utifrån jämförelser med 

erfarenheter från exempelvis socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Berglinds resonemang 

kan förklara våra informanters upplevelser utifrån att miljöfaktorer påverkar en persons 

handlingsutrymme. Som exempel nämns att organisatoriska faktorer som präglar en 

verksamhet, och som ligger utanför individens kontroll, har stor inverkan på individens 

handlingsutrymme (Berglind, 1993, s. 56). Berglind menar att detta särskilt aktualiseras i de 
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relationer som uppstår inom en institutionaliserad ram, exempelvis utifrån relationen klient – 

socialsekreterare. Relationen påverkas då av institutionens fastställda normer och 

rollfördelning, som i sin tur präglar maktförhållandena och förväntningarna på den andre i det 

mänskliga mötet. Det organisatoriska sammanhanget definierar då förutsättningen för 

relationen, som båda parter ofrånkomligen påverkas av (a.a., s. 120-121). Øvrelid (2007) 

fördjupar Berglinds resonemang genom att peka på att offentliga välfärdsorganisationer som 

socialtjänsten innehar en dubbel funktion med både stöd och kontroll. På grund av detta 

menar Øvrelid att välfärdsinstitutionernas strukturella funktion i sig reducerar och 

marginaliserar individen utifrån att denne identifieras som just klient, en människa som 

kännetecknas av vad han/hon inte kan eller inte har (Askheim, Starrin, 2007, s. 57-59). 

Söderholm och Wijkström (2002) bekräftar detta genom att visa på sambandet mellan 

brukares misstro mot myndigheter och brukares upplevelse av att sociala verksamheter med 

huvudmän inom ideell sektor skiljer sig från dessa. Forskarna konstaterar även att en 

verksamhets kopplingar till en social myndighet kan få negativ inverkan på brukarens tillit, 

exempelvis på grund av tidigare negativa erfarenheter eller oro för någon form av 

myndighetssanktioner. Att slippa riskera stämpling som socialt utsatt i ett offentligt register 

lyfts fram som ännu en viktig särskiljande faktor i förhållande till verksamhet inom ideell 

eller privat sektor (Söderholm, Wijkström, 2002, s. 51). 

 

Stadsmissionens resurser  

Den interna mångfalden som både särart och mervärde 

Ett återkommande tema i informanternas utsagor är Stadsmissionens organisatoriska resurser. 

Enligt Berglind (1993) bör en handlingsfrämjande intervention, utifrån exemplet arbetslöshet, 

fokusera på att stärka individens självförtroende samt öka de formella möjligheterna till arbete 

(a.a., s. 56, 148-158). Stadsmissionens diversifierade organisation med affärsstödjande och 

utbildande inriktning som komplement till de sociala verksamheterna får, i detta avseende, en 

avgörande betydelse för deltagarnas konkreta handlingsutrymme. Detta exemplifieras genom 

möjligheten till försäljning av egenproducerade smycken vilket av deltagarna upplevts som 

stärkande och till konkret hjälp.  
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 Att Stadsmissionen har ett starkt varumärke i omvärlden har även medfört att Dolly 

mottagit donationer i form av material (för smyckestillverkning) eller tid (föreläsare och 

volontärer). Ett par av deltagarna betonar att det varit viktigt för dem att Stadsmissionen inte 

enbart kopplas samman med socialt arbete, utan har en bredare associativ prägel för 

omvärlden. Utifrån Øvrelid (2007) kan vi förstå en sådan upplevelse genom att även här 

hänvisa till Dollys förutsättningar att arbeta med sociala interventioner fria från 

myndighetsutövning.  Möjligheten för Dolly att kunna vara något ”mer” än socialt arbete, 

minskar upplevelse av stigmatisering hos deltagarna, vilket i sin tur främjar individens 

handlingskraft och upplevelse av egenmakt (Askheim, Starrin, 2007, s. 57-59). Detta ”mer” 

kan utifrån deltagarnas berättelser tolkas som det större sammanhang som Stadsmissionen 

utgör. Det faktum att Stadsmissionen erbjuder ett brett verksamhetsutbud även avseende 

direkta sociala insatser upplevs samtidigt av flera deltagare som något positivt. Detta har 

främjat möjligheter att delta även i andra verksamheter som präglas av samma sociala 

sammanhang och organisatoriska gemenskap som Dolly. 

 Stadsmissionens verksamhetsbredd kan även betraktas som en form av eftervård som 

erbjuder individen möjligheten att utveckla ett socialt nätverk i form av kontakter och sociala 

sammanhang som kan kvarstå även efter medverkan i Dolly.  Möjligheten till praktik i second 

handaffärerna eller att gå vidare till utbildning inom gymnasieskolan eller folkhögskolan kan 

anses vara exempel på detta. Detta är även intressant utifrån de anställdas beskrivning av 

Stadsmissionens interna utmaningar, med utslussning och att arbeta för aktivering snarare än 

passivisering. Det skulle kunna finnas en risk för att denna eftervård skapar en situation där 

deltagare vandrar mellan olika verksamheter inom Stadsmissionen, snarare än ut ur social 

utsatthet. 

 I forskningen om särart och mervärde inom ideell verksamhet bekräftar Nordfeldt och 

Söderholm (2002), Söderholm och Wijkström (2002) samt Hultén och Wijkström (2008) att 

teman som resurser, möjlighet till eftervård och sammanhang är återkommande i deras 

empiriska resultat. Begreppet sammanhang förklaras då ofta som att organisationen upplevs 

som en stor ”familj”, ett uttryck som återfinns även inom den här studiens empiri. Detta 

identifierar forskarna som en särart som huvudsakligen upplevs som positiv för de enskilda 

individer som på något sätt ingår i organisationen (Hultén Wijkström, 2008, s. 15-20). 

Söderholm och Wijkström (2002) menar att detta är svårare att åstadkomma för 
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behandlingshem som drivs enligt företagslogik eller i offentlig regi och därmed skulle kunna 

utgöra ett mervärde för den här typen av verksamheter (a.a., s. 51). 

 

Stadsmissionens ideologi och sammanhang  

Ideologi som metod 

I samtliga tidigare forskningsrapporter vi tagit del av utpekas ideologi som ett särskiljande 

fenomen för ideella organisationer. Denna tidigare forskning bekräftas av det empiriska 

materialet i den här studien. Stadsmissionens värdegrund lyfts inom vår empiri fram som 

normgivande för de sociala verksamheterna då den genomsyrar de anställdas bemötande och 

förhållningssätt och därmed anses vara en form av beprövad arbetsmetod. Samtidigt upplever 

de anställda i vår empiriska studie att Dollys verksamhet har utformats utifrån de anställdas 

individuella inflytande snarare än genom organisatorisk påverkan. De anställdas perspektiv 

ligger därmed i linje med Johanssons (2005) forskning som visar på att det inte alltid är så att 

ideologin verkligen kommer till konkret uttryck i praktiken (a.a., s. 174). En sådan bild blir en 

motsägelse i förhållande till de sju deltagarna i studien som uttrycker en sammanhållen bild 

av de anställda inom Stadsmissionen som särskilt engagerade i sitt arbete vilket enligt 

deltagarna skapar en speciell jargong och stämning i verksamheterna som de upplever som 

speciell för Stadsmissionen. Jämlikhet, trygghet och en acceptans för social utsatthet, uppges 

vara exempel på hur stämningen kommer till uttryck. Att anställda och deltagare har olika syn 

på ideologins betydelse för Dolly kan förklaras utifrån Hultén och Wijkström (2006). Deras 

forskning redovisar organisationens gemensamma värdegrund som något som fungerar som 

ett mellanmänskligt kitt, vilket skapar förutsättningar för att rekrytera individer som attraheras 

av organisationens ideologi eller värdegrund, och att detta medför ett större engagemang i 

organisationens verksamhet (a.a., s. 13).  Enligt vår tolkning kan detta gälla de anställda, men 

borde även vara användbart för att förstå rekryteringen av deltagare till Dolly.  

Ideologi som främjande av socialt kapital och egenmakt  

Stämningen inom Dolly medför enligt några av deltagarna att det blir lättare att vara öppen 

med sin sociala utsatthet utan att detta upplevs som skamfyllt. Øvrelid menar att den 

potentiella skamkänslan i att inneha en socialt utsatt position riskerar att skapa en isolering av 

individen vilket i sin tur kan fördjupa den sociala utsattheten. Øvrelid menar att ett starkt 
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socialt kapital kan anses vara en verkningsfull strategi för att motverka den strukturella brist 

han pekar på. Innebörden av ett starkt socialt kapital kännetecknas då av ömsesidigt 

förtroende mellan människor, tydliga normer och täta nätverk som i sin tur främjar utveckling 

av en trygg identitet och ett socialt engagemang hos individen (Askheim, Starrin, 2007, s. 57-

59). Deltagandet i Dollys verksamhet skulle därmed kunna sägas ha potential att förse 

individen med socialt kapital vilket i sin tur stärker upplevelsen av egenmakt och ökad 

självkänsla hos deltagarna. 

Den ideologiska baksidan 

Segnestam Larssons (2009) empiri pekar på att en ideologi inte automatiskt genomsyrar alla 

individer i organisationen samt att ideologin även kan ha negativa egenskaper (a.a., s. 49). Så 

är fallet även i vår studie där de anställda menar att det finns ideologiska värden som förenar 

de anställda, exempelvis att många upplevs som eldsjälar, men att det individuella 

engagemanget kan uttryckas på många olika sätt och att dessa uttryck i praktiken kan få både 

positiva och negativa konsekvenser. Stadsmissionens anställda refererar i detta avseende till 

den interna problematiken med att balansera mellan medmänsklighet och medberoende samt 

aktivering och passivisering. Berglind (1993) menar att handlingar oftast äger rum på en 

social scen, i relation till andra människor. I dessa fall kan vi vara beroende av andra för att 

förverkliga våra mål och specifika individer kan enligt Berglinds handlingsteori utgöra hinder 

såväl som hjälp. Detta ställer höga krav på den professionellas förmåga att alltid sträva efter 

att insatsen ska leda till att klienten själv kommer till insikt om vad som bör göras, annars kan 

insatsen istället leda till passivisering istället för aktiv handling (a.a., s. 148-158). 

 

Den föränderliga särarten och det svårdefinierade mervärdet 

Vi vill avsluta det här kapitlet med en diskussion om faktorer som kan komma att påverka de 

värden som kan anses utgöra projektets särart och därmed kan vara av betydelse för Dolly  

specifikt, och för Stadsmissionen generellt. För att fördjupa diskussionen kommer vi att 

sammanfatta några tidigare teman i det här kapitlet som vi funnit särskilt intressanta, samt 

återknyta till några av de referenser som presenteras i studiens inledande kapitel. Vi avser 

även avslutningsvis diskutera Dollys roll i samhället och huruvida denna roll medför ett 

mervärde. 
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Balansgång mellan ideell och professionell 

Ett särskiljande drag för Dolly kan anses vara förankringen i Stadsmissionens värdegrund som 

i sin tur uttrycks genom de anställdas bemötande och förhållningssätt. Stadsmissionen 

refererar även till värdegrunden som sin ”beprövade arbetsmetod”  vilken därmed utgör ett 

utmärkande drag för organisationen, i teori såväl som praktik. Inom den här studiens empiri 

exemplifieras detta framförallt utifrån en beskrivning av de anställda som engagerade 

medmänniskor och eldsjälar. Samtidigt uttrycker de anställda själva en medvetenhet om att 

det är en svår balansgång mellan att vara medmänniska och att vara medberoende, och 

därmed riskera att istället orsaka konservering av social utsatthet. Som en kommentar till detta 

poängterar projektchefen att Stadsmissionen idag arbetar mer resultatorienterat än tidigare och 

är måna om att uppvisa hög kvalité i sina verksamheter, vilket kan tolkas som en slags 

professionalisering. Johansson (2005) menar att en verksamhets inriktning i sig kan ha 

betydelse för organisationens benägenhet att värna sin särart och det eventuella mervärdet. 

Om inriktningen är socialt arbete, vård eller omsorg, och dessutom är av liknande karaktär 

som offentlig verksamhet bedriver, kompliceras förutsättningarna för att hävda och värna 

verksamhetens autonomi och särart. Det är inom dessa organisationer som drivkrafterna 

gentemot professionalisering varit starkast, då professionaliseringsbegreppet har kommit att 

uppfattas synonymt med hög kvalitet. Ideella organisationer som verkar inom en egen nisch i 

välfärdspolitiken har enligt Johansson bäst möjligheter att hävda sin självständighet och särart 

(a.a., s. 177-178). Johansson exemplifierar detta med hänvisning till sin tidigare forskning om 

Stadsmissionens missbruksvård där han konstaterat att den operativa verksamheten successivt 

utvecklats mot en ökad professionalisering och att denna utveckling skett i takt med att 

Stadsmissionen anställt fler professionella grupper (Johansson, 2005, s.178).  

 Det finns ingen anledning att analysera detta som en negativ utveckling, men det är viktigt 

för Stadsmissionen att medvetet reflektera över vad professionalisering av en verksamhet får 

för konsekvenser. Särskilt utifrån möjligheten att värna en verksamhets särart och mervärde. 

Dolly kan i detta avseende i dagsläget betraktas som såväl en pionjärverksamhet, med 

modellskapande ambitioner, som ett komplement/supplement till den offentliga sektorn. 

Ytterligare en komplementär roll som Dolly skulle kunna anses ha idag, är den som 

samarbetspartner till verksamhet inom offentlig sektor (Blennberger, 2008, s. 112-113). 

Dollys roll i samhället kan dock även sägas stå vid ett vägskäl då en viktig förutsättning för 
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Dollys nuvarande samhällsposition är, som tidigare konstaterat, de specifika finansiella 

omständigheterna och villkoren för verksamheten.  

Finansiering som vägskäl 

Tendensen mot en ökad professionalisering inom ideell sektor kan utifrån Johansson (2005) 

förklaras i termer av ekonomisk finansiering. Johansson menar att när organisationen väl tagit 

på sig ansvar för verksamhetens egen försörjning och brukares välfärd prioriteras ofta 

verksamhetens överlevnad, oavsett vad som står angivet i stadgar eller idépolitiska dokument. 

Överlevnadsambitionen kan i sin tur medföra krav på anpassning till de institutionella och 

tekniska förutsättningar som gäller på marknaden, särskilt utifrån möjligheten till offentlig 

finansiering (Johansson, 2005, s. 181). Detta är både intressant och relevant utifrån 

Stadsmissionens funderingar på att låta offentlig verksamhet upphandla platser i Dolly. Som 

användbart för just Dollys fall beskriver Blennberger (2008) möjligheten att konkurrera om 

resurser på den sociala välfärdsmarknaden utifrån en balansgång mellan två tänkbara roller. 

Skillnaden mellan att vara ett komplement som en parallell resurs, och att vara ett alternativ, 

beskriver Blennberger som att en ideell verksamhet som utgör en parallell resurs i huvudsak 

har samma karaktär som verksamhet med annan huvudman, och därmed inte särskiljer sig. 

För att verksamheten ska ha en alternativ karaktär ska det finnas en identifierbar särart som 

medarbetarna medvetet satsar på och som även uppfattas av insatsens mottagare. Utifrån 

Blennbergers resonemang skulle Dolly därmed kunna inta två nya roller i förhållande till 

offentlig sektor vilka båda skulle kunna inbringa möjlighet till ett offentligt finansierat 

uppdrag (Blennberger, 2008, s. 112-113). Rollen som alternativ skulle då förutsätta att Dollys 

särart bevarats, men utifrån Johansson (2005) kan det finnas en risk för att en upphandling, 

beroende på hur uppdraget är utformat, medför radikala förändringar för verksamheten (a.a., 

s. 181). Paradoxalt nog kan därmed strävan mot professionalism, och därmed ökade 

möjligheter till konkurrensfördelar avseende betalda uppdrag, medföra risker att urholka de 

särskiljande värden som kan identifieras som signum för Dolly specifikt och för ideell 

verksamhet generellt. 

 Det faktum att Dolly tycks ha skapats och utvecklats som ett svar på Stadsmissionens 

inomorganisatoriska behov, utifrån den interna problematiken med utslussning, är ytterligare 

ett intressant diskussionsämne. I den idépolitiska plattformen (Stadsmissionen, 2010) skriver 

Stadsmissionen att man utifrån att vara en självständig aktör når ut till de människor som inte 
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vill ha någon kontakt med det offentliga samt utgör en länk mellan människor i social 

utsatthet och offentliga myndigheter och institutioner. I egenskap av att vara en ideell 

organisation upplever sig därmed Stadsmissionen kunna bedriva social verksamhet på ett sätt 

som det offentliga inte alltid kan (Stadsmissionen, 2010, s. 5). De förutsättningar som Dollys 

verksamhet har idag skulle därmed kunna sägas fungera som ett sätt att bekräfta 

Stadsmissionens självbild. Detta ligger även i linje med Linderyds (2009) konstaterande att 

det blivit vanligare att de ideella organisationerna vill behålla sina verksamheter i egen regi så 

länge verksamheterna inte är svåra att driva ekonomiskt (a.a., s. 36). Möjligen skulle Dolly 

kunna tolkas som ett exempel på en utveckling och positionering gentemot en mer 

självständig roll för Stadsmissionen, där verksamheten relateras till medborgarna snarare än 

till offentliga institutioner. Särskilt intressant är detta utifrån den, sedan några år tillbaka, 

aktuella samhällsdebatten om huruvida en rollförskjutning håller på att ske inom den svenska 

välfärdsmodellen (Söderholm, Wijkström, 2002, s. 8-9). 

Har Dolly ett mervärde? 

Hultén och Wijkström (2006) menar att föreställningen om att ett mervärde existerar är ett 

tydligt tema i deras empiriska resultat men att precisera innebörden av mervärdet tycks 

svårare för informanterna (a.a., s. 20-21). Detta kan sägas gälla även för den här studiens 

empiri. 

 Huruvida Dolly skulle kunna bedrivas av andra aktörer än ideell sektor är ett tema som 

berörs återkommande av såväl anställda som deltagare. Inriktning på uppdrag, brist på 

ekonomiska resurser, byråkratiska regler och lagreglering uppges vara skäl till varför det 

skulle vara svårare för exempelvis offentliga eller kommersiella aktörer att starta en 

verksamhet som Dolly. Dessa faktorer skulle kunna sägas vara av strukturell karaktär och 

därmed till stor del handla om de premisser och villkor som skapas på samhällelig nivå. Den 

politiska styrningen och fördelningen av resurser skulle kunna ha stor betydelse för dessa 

villkor. Detta beskriver även en av deltagarna genom att påpeka att förutsättningarna för att 

starta socialt inriktade ungdomsverksamheter som Dolly kan skilja sig mycket åt mellan olika 

kommuner. Deltagaren menar att det i teorin skulle vara möjligt att bedriva en verksamhet 

som Dolly i annan organisatorisk regi, men att detta tycks svårare att realisera i praktiken. 

 Våra informanter hänvisar även till andra typer av argument för att Dolly arbetar på ett 

särskiljande sätt i jämförelse med offentlig och kommersiell verksamhet. Dessa argument 
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berör mer organisatoriska och individuella faktorer såsom Stadsmissionens speciella 

värdegrund, de interna resurserna, arbetsmetoden och de anställdas engagemang, vilka 

informanterna upplever är unika för Stadsmissionens sammanhang. Detta skulle då kunna 

innebära att de värden som beskrivs som Dollys särart leder till ett mervärde i samhället, 

vilket även är en grundläggande hypotes i Hultén och Wijkströms (2006) studie (a.a., s 21-

24). En sådan cirkulär process för hur en verksamhets särart och mervärde skapas och 

återskapas i förhållande till varandra bekräftas även genom Söderholm och Wijkström (2002). 

En av forskarnas viktigaste slutsatser är att särskilda förutsättningar skapas för de ideella 

verksamheter som ingår i ett idéburet nätverk bestående av flera socialt verksamma enheter. 

Det större ideologiska sammanhang som nätverket utgör fungerar därmed som ett slags 

institutionellt skydd gentemot olika former av processer som leder till en likriktning av 

verksamheten (a.a., s. 56). Söderholm och Wijkströms (2002) empiriska slutsats kan 

översättas till Dolly som en enhet inom Stadsmissionens ideologiska sammanhang. 

Stadsmissionens interna mångfald avseende verksamheter skyddas av organisationens 

värdegrund, vilket även stärker organisationens varumärke i omvärlden. Sammantaget skapas 

ett skydd för Stadsmissionens verksamheters speciella kännetecken (särart) och särskiljande 

sätt att arbeta på (mervärde). 

 Samtidigt är det svårt att ”bevisa” ett tydligt mervärde för Stadsmissionens Dolly, då det i 

den här studien inte kan sägas framkomma några tydliga indikationer på att en motsvarande 

verksamhet inte lika gärna skulle kunna bedrivas av andra välfärdsaktörer än ideella 

organisationer. Hypotetiskt sett skulle politiska beslut kunna avsätta resurser, för 

förebyggande sociala insatser av Dollys karaktär, vilket skulle öka möjligheterna för 

offentlig- och kommersiell verksamhet att åta sig ett motsvarande uppdrag. Inte heller 

engagerad personal och handlingsfrämjande metoder kan anses vara patenterat av just ideella 

organisationer. Och Dollys projektledare reflekterar själv över att begreppet ”idéburen” och 

värderingsgrundade visioner inte är specifika fenomen för just verksamheter inom ideell 

sektor. Att projektet Dolly hittills har kunnat bedrivas som en egen självständig verksamhet 

medför ytterligare en försvårande omständighet för våra informanter att relatera verksamheten 

till omvärlden utifrån den jämförelse som Hulténs och Wijkströms (2006) definition på 

mervärde kräver. 
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9 Slutsatser – det här är speciellt med Dolly 

Utifrån den här studiens empiri har vi inte ämnat dra några slutsatser kring Dollys resultat och 

studien är heller inte en utvärdering av verksamhetens metod. Den här studiens syfte har 

istället handlat om att undersöka deltagares och anställdas syn på Dollys särart och mervärde 

samt vilken betydelse dessa värden har för projektets verksamhet. Som utgångspunkt i den här 

studien har vi använt oss av Hulténs och Wijkströms (2006) definition av begreppen särart 

och mervärde avseende ideella organisationers verksamhet. 

Slutsatser gällande särart 

Särartsbegreppet kan, enligt Hultén och Wijkström (2006), förstås som en stabil skillnad inom 

en organisation som exempelvis kan utgöras av de särskilda förutsättningar som en 

organisation står inför, eller de specifika drag och kännetecken som verksamheten besitter 

(a.a., s. 7-8). Våra slutsatser kring Dollys särart är följande: 

 Informantgrupperna, anställda och deltagare, bidrar med olika perspektiv på 

verksamheten utifrån sina respektive positioner, men har överlag en samsyn kring 

Dollys särskilda drag och kännetecken.  

 Informanternas beskrivningar av Dollys särart kretsade huvudsakligen kring två 

teman. Stadsmissionens organisatoriska resurser i form av den affärsdrivande 

verksamheten, skänkta gåvomedel, det starka varumärket samt det breda 

verksamhetsutbudet, lyfts fram som särskiljande och positivt laddade kännetecken för 

Dolly. Likaså anser informanterna att Stadsmissonens värdegrund, vilken präglar 

Dollys arbetsmetod, de anställdas engagemang och bemötande samt den särskilda 

stämning som råder inom Stadsmissionens verksamheter, är en särart för Dolly.  

 Dolly kan därmed konstateras vara starkt influerad av Stadsmissionens organisatoriska  

sammanhang, trots att verksamheten drivs som en självständig enhet. Det större 

ideologiska sammanhang som Stadsmissionen utgör fungerar som ett slags 

institutionellt skydd gentemot processer som urholkar verksamheternas särart.   

 En viktig förutsättning för den särart som våra informanter tillskriver projektet är den 

självständiga roll som Stadsmissionen haft gällande Dolly. Finansieringen från 

Arvsfonden har medfört relativt fria ramar för Stadsmissionen, och organisationen har 

givits möjlighet att utarbeta en modellskapande verksamhet som utgått från de interna 
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behoven. En slutsats vi kan dra är därmed att förutsättningarna för Stadsmissionen att 

odla organisationens särart, och därmed bekräfta organisationens självbild, i Dolly har 

varit goda. 

 Vi kan även konstatera att våra slutsatser kring Dollys särart kan bekräftas i vad 

tidigare forskning har konstaterat om förekomsten av särart inom ideell verksamhet. 

Slutsatser gällande mervärde 

Mervärdesbegreppet utgår enligt Hulténs och Wijkström (2006) från en förväntan på att de 

ideella organisationerna ska bedriva sin verksamhet på annat sätt, och/eller med andra 

resultat, än vad som kan eller kommer att ske i offentlig eller vinstdrivande regi (a.a., s. 7-8). 

Våra slutsatser kring Dollys mervärde i samhället är följande: 

 Stadsmissionens specifika särart, ideologi och resurser, kan sägas skapa en legitimitet 

för Dolly som innebär att deltagarna upplever tillit till att verksamheten har ett gott 

syfte. Friheten från myndighetsutövning har bidragit till att deltagarna erbjudits 

medverkan utifrån principer som frivillighet, intresse och lust. Detta främjar i sin tur 

brukarmedverkan, socialt kapital och ökad egenmakt för deltagarna, vilket då utgör ett 

karaktäristiskt sätt att arbeta på. Huruvida detta verkligen är ett mervärde som inte kan 

tillgodoses av offentlig eller vinstdrivande verksamhet kan vi dock inte konstatera 

inom ramen för den här studien. 

 Då Dolly hittills innehaft en självständig position gentemot andra samhällsaktörer är 

verksamhetens eventuella mervärde svårare att identifiera för anställda och deltagare 

inom verksamheten. Därmed kan vi konstatera att identifieringen av en ideell 

verksamhets mervärde framförallt fyller funktionen av en positionering gentemot 

motsvarande verksamhet i offentlig sektor eller i det privata näringslivet. 

 Ett mervärde vi kan identifiera, utifrån Dollys nuvarande förutsättningar, är den extra 

välfärdsförstärkning verksamheten utgör genom att bedriva socialt arbete som, utifrån 

ett resursperspektiv, kan anses svår att förvänta sig från offentlig sektor. Utifrån ett 

samhällsperspektiv kan Dolly därmed anses vara en verksamhet som förebygger social 

utsatthet bland deltagarna och därmed avlastar offentlig verksamhet.  
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Sammanfattande slutsats 

Stadsmissionen ser Dolly som en nyskapande verksamhet som antas skapa särskilt positiva 

värden för deltagarna och är unik i samhället. Att Dollys verksamhet är unik i förhållande till 

andra aktörer i omvärlden har inte den här studien kunnat bekräfta. Men att verksamheten 

besitter särskilda värden, som dessutom upplevs som positiva av deltagare, kan studien till 

viss del konstatera med reservation för att vårt urval inte kan anses representativt för 

verksamheten i sin helhet. Till hösten 2010 upphör dock Dollys finansiering från Arvsfonden 

och frågan om hur Dollys framtid och eventuella verksamhet ska se ut är ännu oklar. Utifrån 

nyckelbegrepp som professionalisering, finansiering, självständighet och skydd av särart, kan 

vi konstatera att Stadsmissionen har flera betydelsefulla överväganden och val att göra 

avseende Dolly. Dessa val kan komma att få stor betydelse för vad som kan antas vara Dollys 

särart och eventuella mervärde i samhället. En sammanfattande slutsats vi gör är att särart och 

mervärde kan beskrivas som delvis rörliga fenomen som skapas och återskapas i relation till 

förutsättningar i såväl den specifika organisationen som det omgivande samhället. Frågan om 

särart och mervärde bör även slutligen bekräftas av de individer som berörs.  
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10 Egna reflektioner och uppslag för vidare forskning 

I den här studien har vi sökt ökad kunskap om hur de särskilda värden som skapas i 

verksamhet inom ideell sektor kan komma till uttryck, samt vilken betydelse dessa värden har 

för en specifik verksamhet. Att identifiera sådana värden utifrån begreppen särart och 

mervärde är ett sätt att undersöka dessa särskiljande drag. Begreppen har i vår studie  därmed 

fungerat som ett redskap för att försöka förstå, identifiera och slutligen förklara vad som 

händer i Dolly.  

 Det är dock även intressant att reflektera över begreppen i sig; i vilka syften de används 

och vad de egentligen kan säga om en verksamhet. I den här studiens sammanhang används 

begreppen särart och mervärde huvudsakligen utifrån att markera en skillnad mellan olika 

samhällsaktörer som verkar på samma sociala välfärdsarena, där offentlig sektor utgör en 

slags utgångspunkt för jämförelsen. Det finns i detta avseende en föreställning om att 

verksamhet som bedrivs av organisationer inom ideell sektor besitter särskilda värden, som 

medför andra arbetsmetoder och andra resultat, i jämförelse med motsvarande privatägd- eller 

offentlig verksamhet. Inom ramen för den här studien har vi funnit exempel på sådan retorik 

hos såväl enskilda individer som inom organisationer, inom forskningen, bland representanter 

för offentlig sektor samt på högsta politiska nivå.  

 Det politiska perspektivet på nämnd retorik finner vi särskilt intressant då vi uppfattat en 

risk för att begreppen särart och mervärde blir slagträn för en rad olika politiska ståndpunkter 

och mer eller mindre dolda intentioner. Två ytterlighetsexempel på sådana intentioner skulle 

kunna vara ett underminerande av socialt inriktade ideella organisationers kapacitet och 

potential å ena sidan och en rollförskjutning som medför ett alltför stort ansvar för det sociala 

välfärdsarbetet å andra sidan. Att den svenska välfärdsorganiseringen skall präglas av 

mångfald och valfrihet avseende utförare är en av avsikterna bakom den överenskommelse 

som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området samt 

Sveriges kommuner och landsting, vilken vi refererar till inledningsvis i vår studie. Samtidigt 

betonar överenskommelsen vikten av att stärka organisationernas förutsättningar avseende 

rollen som självständiga röstbärare och opinionsbildare, en rollkombination som kan antas bli 

en svår utmaning för de ideella organisationer som axlar båda rollerna. En intressant fråga är 

därför vilka politiska intentioner som ligger bakom användandet av begreppen särart och 

mervärde i det specifika exemplet överenskommelsen. Är det en insmickrande retorik med det 
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dolda syftet att åstadkomma en ansvarsförskjutning? Vilken betydelse överenskommelsen 

kommer att ha för den ideella sektorns aktörer, samt vilka de eventuella konkreta 

konsekvenserna blir för samhälle såväl som individ, är därför mycket spännande. Vi är 

medvetna om att Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola 

har fått i uppdrag att undersöka och utvärdera konsekvenserna av överenskommelsen, en 

forskning vi ser fram emot att ta del av.  

 Svedberg (SOU 2001:52) menar i sin slutdiskussion att det är viktigt att de ideella 

insatserna blir synliggjorda och får legitimitet. Ingen är dock betjänt av att ideell verksamhet 

idealiseras, allra minst mottagare av sociala interventioner. 

Framförallt finns det ingen anledning att tillskriva de ideella insatserna ett antal för sant hållna, och i sig 

goda, egenskaper som ställs i motsättning till avsaknaden av just dessa karaktäristika hos de offentliga 

insatserna (SOU 2001:52, s. 176). 

Utifrån detta resonemang kan vi konstatera att detta komplexa område i dagsläget ännu står 

relativt outforskat i förhållande till hur ”het” denna fråga är. De ideella aktörernas intentioner, 

arbetsmetoder och resultat bör absolut uppmärksammas, men även granskas och ifrågasättas. 

Särart och mervärde inom ideell verksamhet bör exempelvis undersökas empiriskt, i en 

jämförande ansats, i förhållande till verksamheter av samma karaktär men med olika 

huvudmän.  Då definitionen av begreppen särart och mervärde bärs upp av en inbyggd 

jämförelse skulle en sådan studie möjligen kunna besvara den här studiens frågeställningar på 

ett tydligare och mer adekvat sätt. För att förstå innebörden av en verksamhets särart och 

mervärde bör detta även belysas utifrån de individer som ingår i det specifika sammanhanget 

och då framförallt bekräftas av dem som är mottagare av sociala insatser. Med den här 

studiens urvalsproblematik i åtanke vore det exempelvis av intresse att följa upp våra 

intervjuade deltagare några år från nu, med syfte att undersöka hur de ser på sin medverkan i 

Dolly i efterhand, när utslussning från Stadsmissionen väl skett. Vi vill även föreslå vidare 

forskning vilken följer deltagare i ett projekt som Dolly över längre tid utifrån syftet att få 

bättre förutsättningar att undersöka en verksamhets eventuella välfärdseffekt för individ och 

samhälle. Ett projekt som Stadsmissionens Dolly, med målsättningen att öka deltagarnas 

självkänsla för att på sikt öka individens anställningsbarhet, låter sig helt enkelt inte 

utvärderas inom ramen för en C-uppsats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide, frågor till projektledningen för Projekt Dolly 

Tema 1 Syfte och bakgrund 

Berätta om hur det gick till när Stockholms Stadsmission startade sitt nya verksamhetsområde 

– arbete och sysselsättning? 

Varför startades projektet Dolly?  

Vilken var den uttalade målgruppen från början? 

Hur identifierades Dollys metod? (teori, tidigare forskning, erfarenheter, m.m.) 

Hur har projektet utvecklats utifrån målgrupp, syfte, målsättningar och aktiviteter/metod? 

 

Tema 2 Verksamhet och metod 

Hur skulle du beskriva syftet med Dolly? 

Vad är det huvudsakliga innehållet i Dolly? 

Anser du att det finns komponenter/aktiviteter i Dolly som är särskilt betydelsefulla för att 

uppfylla projektets syfte? 

Vem kan bli deltagare i Dolly? Vilka förutsättningar krävs för att en ungdom ska kunna delta i 

Dolly?  

Vad har deltagarna för bakgrund? Pratar ni om deltagarnas bakgrund inom projektet? 

Hur ser du på din uppgift/ansvar i projektet? Hur ser du på deltagarnas uppgift/ansvar i Dolly? 

Har deltagarna haft behov av sådant slag att dessa inte kunnat tillgodoses inom projektet? Hur 

har ni hanterat sådana situationer? 

Anser du att deltagarna har/haft möjlighet att utvecklas i Dolly?  

Vad har du för förhoppningar om ungdomarnas framtid? 

I nuläget är detta ett pågående projekt, hur ser du på ”resultatet” så här långt? Hur vet ni att 

projektet arbetar på ”rätt” sätt? Är det något du skulle vilja ha gjort annorlunda? 

Erbjuder Projekt Dolly sina deltagare något unikt för målgruppen? Är det i så fall viktigt att 

Dolly erbjuder deltagarna något ”unikt”?  

Hur ser du på framtiden för Dolly? Vilka faktorer har betydelse för att realisera din 

framtidsvision? 

 

Tema 3 Roll och positionering i omvärlden 

Vad har du för erfarenheter av andra verksamheter/aktörer inom området arbete och 

sysselsättning för ungdomar? Vilka känner du till? Vad tänker du om dessa? 

Hur har samverkan mellan Projekt Dolly och andra aktörer, som deltagarna haft kontakt med 

utanför Stockholms Stadsmission fungerat? 

Hur ser du Projekt Dolly roll i förhållande till andra insatser inom området? 

Är det någon skillnad mellan verksamheter i offentlig regi i jämförelse med verksamheter 

inom den ideella sektorn? Är det skillnad för de anställda? Är det skillnad för deltagarna? 

Hur ser du på att det är just Stockholms Stadsmission som står bakom Projekt Dolly? Har det 

någon betydelse för projektets utformning och resultat?  
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Bilaga 2 Intervjuguide, frågor till deltagare i Projekt Dolly 

Tema 1. Före medverkan 

När var du med i Projekt Dolly? Hur länge var du med? Hur gammal var du då? 

Vill du berätta om hur din livssituation såg ut innan du gick med i projekt Dolly? Hade du 

någon sysselsättning? Hur var det med kompisar och familj? Hur mådde du?  

Hur kom du i kontakt med Dolly? Vad var det som fick dig att besluta dig för att medverka?  

Vad hade du för förväntningar på din medverkan i Dolly?  

 
Tema 2. Att vara deltagare i Dolly 

Vad anser du att Projekt Dolly handlar om? 

Vem riktar sig Projekt Dolly till? Hur tänker du kring att just du varit med i Dolly? 

Upplevde du att det var någon del/aktivitet i projektet som fungerade särskilt bra för dig? Var 

det någon del/aktivitet i projekt Dolly som du tyckte sämre om? 

Hur var din relation till andra medverkande i projektet: Projektledare, volontärer, föreläsare, 

övriga deltagare? Har någon av dessa grupper/personer varit särskilt betydelsefull för dig? 

Upplevde du att du fick stöd om du hade behov av det (antingen rörande medverkan i 

projektet eller i livet i övrigt)? I så fall, på vilket sätt? Om inte, vad hade du velat ha för stöd?  

Vilka kunskaper anser du att din medverkan i projekt Dolly har gett dig?  

Har du haft möjlighet att påverka innehållet i projekt Dolly? 

Är du nöjd med din insats i Dolly? Är det något du skulle ha velat göra annorlunda?  

Om du har avslutat ditt deltagande i projekt Dolly, hur var det att sluta?  

Vad gör du nu? Har du sysselsättning? I så fall vilken typ av sysselsättning, och sedan hur 

länge?   

Upplever du att din medverkan i projekt Dolly har påverkat din syn på dig själv?  

Hur ser du på din framtid idag? Vad har du för planer? 

      

Tema 3. Vad är speciellt med Dolly? 

Har du någon tidigare erfarenhet av liknande projekt inom arbete och sysselsättning? Hur var 

upplägget på den/de i så fall? Vem var huvudman? Hur upplevde du ditt deltagande i den 

verksamheten? 

Tror du att andra aktörer, t.ex. arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller en annan organisation, 

skulle kunna erbjuda dig samma innehåll som Projekt Dolly?  

Tror du att det finns något med Dolly som är unikt (som inte finns någon annanstans)?  

Har det betydelse att det är Stadsmissionen som driver Projekt Dolly? Vad står 

Stadsmissionen för tycker du? Vad har du för syn på Stadsmissionen som organisation efter 

att ha deltagit i Dolly?  

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

Bilaga 3 Informationsbrev 

Vi heter Sandra Rydberg och Maja Hamskär och studerar på Ersta & Sköndal högskolas 

socionomprogram. Den här terminen avslutar vi våra studier genom att skriva examensarbete  

i form av en c-uppsats som motsvarar 15 högskolepoäng. Vi kommer att genomföra en studie 

av Stadsmissionens projekt Dolly med syfte att undersöka anställdas och deltagares 

erfarenheter och upplevelser av vad som är speciellt och unikt för projektet, samt vad 

projektet bidrar med i samhället. 

 

Studien har initierats i samarbete med Stockholms Stadsmission, men studiens syfte, 

genomförande och resultat utformas och styrs i sin helhet av oss studenter. Vi söker nu dig 

som har deltagit i projekt Dolly vid någon period under de tre år som projektet pågått.  

 

Intervjuns fokus kommer att vara dina personliga upplevelser och erfarenheter av att vara med 

i Projekt Dolly och om det har haft någon betydelse för dig. De uppgifter som kommer fram 

under intervjuerna kommer endast att användas för studiens syfte. Intervjun beräknas ta 

ungefär en timme. Du kommer att bli intervjuad av oss i lokaler som känns bra för dig, i 

Stadsmissionens lokaler, på ett café eller annat alternativ. Deltagandet är helt frivilligt och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

 

Vi kommer att avidentifiera alla som medverkar i våra intervjuer, ditt namn kommer 

exempelvis inte att användas i uppsatsen vilket innebär att inga utomstående kommer känna 

igen de personer som intervjuats. Dock är det möjligt att du kommer känna igen dig själv eller 

någon annan av deltagarna i den färdiga uppsatsen. För att på bästa sätt kunna bearbeta och 

analysera intervjuerna vill vi använda oss av ljudupptagning under intervjun. Under vårt 

arbete med uppsatsen kommer vi att förvara detta material på ett sådant sätt att endast vi kan 

ta del av det. När uppsatsen är godkänd kommer ljudupptagningarna och eventuella 

anteckningar att förstöras. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Ersta 

Sköndal högskolas hemsida och bibliotek. Om intresse finns så är det möjligt att ta del av ett 

utkast till uppsatsen innan den slutgiltiga versionen publiceras. 

 

Anmäl ditt deltagande genom att kontakta oss via mail eller telefon, alternativ posta den här 

blanketten i det frankerade och adresserade kuvert du fått av Dollys projektledare.  

 

Maja Hamskär  Sandra Rydberg 

070-373 98 xx  070-886 58 xx 

maja_hamskar@hotmail.com sandrarydberg77@hotmail.com 

………………………………………………………………………………………………....... 

Jag har tagit del av ovanstående information och vill bli kontaktad för att delta i studien. 

Namn och kontaktuppgifter: 

Ålder: 

 Jag deltog i Projekt Dolly (tidsperiod): 
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