
Stockholms Stadsmissions värdegrund är en 
källa till engagemang och inspiration.Den 
ligger till grund för hur det dagliga arbetet 
utformas och för policy, mål och strategi.

Den delas av alla – medlemmar, styrelse, 
medarbetare och deltagare.

Stockholms Stadsmissions värdegrund 
beskrivs utifrån fyra teman:

Uppdrag – ursprung och nutid 

Samhällssyn – visionen av ett gott samhälle, 
vad som brister idag och organisationens roll 

Människosyn – människans värde och livs- 
villkor och hur den formar förhållningssätt  
i bemötande 

Inre kultur – hur värderingarna syns i interna 
och externa relationer

Stockholms Stadsmission har 90-konto 
och följer Frivilligorganisationernas 
insamlingsråds (FRII) och Svensk 
insamlingskontrolls (SIK) etiska regler 
för insamling och gåvohantering. 

Kapitalförvaltningen följer en etisk 
placeringspolicy.  Stockholms 
Stadsmission verkar för ett hållbart 
samhälle och är därför miljödiplomerad. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete sker 
enligt SIQ (Svensk kvalitet).
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Stockholms Stadsmissions vision är: 
En mänskligare stad för alla

Ett Stockholm där 
– alla har makt att forma sina egna liv 
– alla har tillgång till bostad,   
 utbildning och arbete
– alla får känna kärlek och värme

Kristen grundsyn
– Stockholms Stadsmissions rötter   
 finns i den kristna tron
– Idag råder en självklar öppenhet  
 för olika livsåskådningar
– Det är människosynen som förenar  
 i handling

Människosyn
Stockholms Stadsmission hävdar  
alla människors
– lika värde och lika rättigheter
– rätt till kärlek och värme
– rätt till nya livschanser
– förmåga till egenmakt och ansvar
– obeskrivbara unika liv
– strävan efter mening

Verksamhetsidé
Stockholms Stadsmission är en  
idéburen aktör som utifrån en kristen 
människosyn frigör människokraft 
genom att utmana och komplettera 
samhällets insatser inom utbildning, 
socialt företagande och social omsorg. 

Uppdrag
Uppdraget i relation till individen är  
att se, lindra och förändra. Uppdraget 
i relation till samhället är att utmana, 
komplettera och engagera.

Grundläggande värden i korthet 
Stockholms Stadsmission är en ideell förening som har till ända- 
mål att utifrån en kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet 
bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för 
ungdomars vård, utbildning och fostran. (Ändamålsparagraf ur 
stadgarna för Stockholms Stadsmission, reviderad 1996).

Se människan
medmänniskan i underläge
den utsatta och hotade
som om hon vore du själv
eller en av de dina,
din mor – ditt barn – din bror
så vet du vad du ska göra!

Se människan av  
Margareta Melin ur Kärleken en bro,  
Libris 1992
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Ursprung – tro och handling 
Under 1800-talet skedde en stark be- 
folkningstillväxt i Stockholm, främst 
som en följd av industrialiseringen. 
Många fick ett ökat välstånd men  
för andra innebar förändringen stora 
sociala problem som arbetslöshet, 
bostadsbrist, fattigdom och missbruk. 

I Stockholm bildades 1853 Sällskapet 
för den Inre missionen som 1856 bytte 
namn till Stockholms Stadsmission. 
Initiativtagarna hade ett starkt kristet 
och diakonalt samhällsengagemang. 

Drivkraften var att omsätta kristen tro 
i praktisk handling. Uppdraget blev att 
nå fattiga människor genom det kristna 
budskapet men också att avhjälpa den 
akuta bristen på mat, kläder och bostad. 
Från början av 1900-talet sattes det 
sociala arbetet i fokus.

Nutid – idéburen och 
rättighetsbaserad
Stockholms Stadsmission är idag  
en idéburen aktör utan vinstsyfte. 
Utifrån en kristen människosyn fri- 
görs människokraft med kärlek och 
kunskap. Verksamheten bedrivs inom 
utbildning, socialt företagande och 
social omsorg.

Se, lindra och förändra 
Stockholms Stadsmission arbetar i 
solidaritet med människor i utsatta 
livssituationer. Uppdraget är att se 
människan utifrån hennes förutsätt-
ningar, ge akut hjälp och genom egen- 
makt verka för långsiktig förändring. 

Utmana, komplettera och engagera
Att utmana innebär att innovativt ut- 
forma ny pedagogisk och social verk- 
samhet och som opinionsbildare visa 
på brister i samhället. 

Att komplettera innebär att utifrån 
värdegrunden erbjuda alternativ verk- 
samhet inom områden där flera aktörer 
verkar. Komplexa sociala utmaningar 
kräver en rad olika insatser. Därför är 
en bred verksamhet en styrka. 

Med syfte att engagera stockholmarna 
för en mänskligare stad rekryteras 
gåvogivare, medlemmar, volontärer 
och skolverksamheten yrkesutbildar 
för vård och social omsorg.

Uppdrag
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Visa mig din tro 
utan gärningar,
så skall jag med mina 
gärningar visa dig 
min tro.

Jakobsbrevet 2:18
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Den offentliga sektorn  
och civilsamhället 
Samhället kan delas in i fyra sektorer: 
hushållssektorn, den offentliga sektorn, 
företagssektorn och den ideella sek- 
torn. En resursstark offentlig sektor 
är angelägen för att skapa rättsäker-
het och välfärd. Men det offentliga 
har inte hela ansvaret utan det bärs 
och kompletteras av civilsamhällets 
olika aktörer som individer, företag 
och idéburna organisationer. Sverige 
har ett av världens mest välutbyggda 
välfärdssystem. Här finns alla förut- 
sättningar för ett dynamiskt, rikt och 
mångfacetterat liv. Samtidigt riskerar 
många människor social utestängning.

Vad skapar social utestängning? 
Strukturella orsaker
Social utestängning är i första hand ett 
resultat av strukturella brister. Det är när 
delar av samhället, t e x arbets- eller 
bostadsmarknaden, konsekvent ute- 
stänger vissa grupper och individer 
eller när skolans, socialtjänstens eller 
vårdens arbetssätt försvårar för män- 
niskor att få adekvat stöd.  

Individuella orsaker
Personer som inte har tillgång till 
egenmakt, som saknar bärande nät- 
verk och lever i materiell fattigdom 
har en ökad risk för utsatthet och 
social utestängning.    

Stockholms Stadsmissions roll
Stockholms Stadsmission är en idé- 
buren aktör. Det ger frihet att agera 
snabbt och utforma nya arbetssätt 
utifrån behoven i staden. Verksam- 
heten utfomas så att den uppfyller  
sex faktorer som häver utsatthet. 

–  Insikt och analys av situationen,   
 människans inre resurser och   
 samhällets stödsystem

–  Stabilitet för långsiktighet och  
 uthållighet i insatsen

–  Fri dialog som övervinner  
 maktförhållanden

–  Frigöra och tillvarata individens   
 egenmakt

–  Bygga upp och tillvarata bärande   
 nätverk

–  Säkerställa rimliga materiella   
 resurser

I Stockholms Stadsmission är bildning 
och utbildning centralt för att skapa 
egenmakt och förmåga att tolka om- 
världen ur olika perspektiv. Kunskap 
och lärande är en ständigt pågående 
process som utgör grund för delaktig- 
het i ett demokratiskt uppbyggt väl- 
färdssamhälle. För att häva social 
utestängning behövs ett ökat sam-  
arbete mellan alla samhällssektorer. 
Därför samarbetar vi gärna – men 
värnar också organisationens själv - 
ständighet. Vi behöver kunna vara 
obekväma och orädda för att åstad  - 
komma förändring. 

Roll som opinionsbildare
Som opinionsbildare har Stockholms 
Stadsmission en djup kunskap om 
mänsklig utsatthet och insikt i samhäl- 
lets brister. Genom samhällsanalys och 
debatt förändras de kulturella, ekonomi- 
ska och rättsliga strukturer som skapar 
och förstärker social utestängning. Så 
skapas bättre villkor och insatser för 
enskilda personer och grupper.

Samhällssyn
Ett samhälle består av människor som är beroende av varandra 
för att kunna leva. För att bygga ett gott demokratiskt samhälle 
är medborgarnas tillit, respekt, ansvar, inflytande och kärlek 
viktiga byggstenar. 

Ge 
röst åt 
dem som inte 
längre orkar 
eller kan tala.

Som nästan
glömt att de  
är människor 
och inte bara 
det viljelösa 
personifierat. 

Öppna örat 
åt deras 
berättelser 
blinka 
självgodheten ur 
ögonen 
och se dig själv 
i dem.

Upplyst av Tobias Lindkvist ur 
Tankar och betraktelser från 
gatan, Debutantförlaget 2002



Vinternattens kyla
har slagit till.
Tak över huvudet-garantin
har lagt kvällens
sista kort 
och förlorat stort.
De som bestämmer
har sedan länge gått hem
till sitt
och 
lämnat
den växande 
skaran 
förlorare
till
Nattens obarmhärtiga kyla.

Vinternattens kyla av  
Tobias Lindkvist ur Tankar  
och betraktelser från gatan. 
Debutantförlaget 2002.
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Det ger Stockholms Stadsmission en 
öppen och inkluderande karaktär som 
svarar mot den mångfald av livstolk- 
ningar som finns bland deltagare och 
medarbetare.

Lika värde och lika rättigheter
Varje människa har ett högt och lika 
värde, oavsett förutsättningar och livs- 
situation. Det betyder mänskliga rättig- 
heter, lika för alla. Viktiga dokument för 
en sådan grundsyn är FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna, FN:s 
konvention om barnets rättigheter 
och FN:s kvinnokonvention. 

Ett rättighetsbaserat arbete leder till 
att varje människa ska bemötas med 
respekt oavsett ålder, funktionshind- 
er, kön, könsidentitet eller uttryck,  
religion, sexuell, etnisk eller social 
tillhörighet. Stockholms Stadsmission 
ifrågasätter diskriminering som upp- 
rätthålls genom ojämlika maktord-
ningar och vill skapa förutsättningar 
för egenmakt och inflytande. Det leder 
till ett förhållningssätt präglat av mod.

Kärlekens kraft
Stockholms Stadsmission vill gå längre 
än vad en rättighetsbaserad respekt 
innebär. Det är i upplevelsen att vara 
älskad och att kunna älska som  
människovärde och livsvilja föds. 

Kärlekens kraft förändrar liv och sam- 
hällen. Det leder till en övertygelse att 
människan är värd att älskas och få 
känna omsorg och värme. 

Därför har Stockholms Stadsmission 
som drivkraft en uthållig och handlings- 
kraftig kärlek till medmänniskan. 
Denna kärlekens hållning leder till ett 
bemötande som utmärks av empati, 
solidarisk ömsesidighet och gemen-
skap.

Livets bräcklighet och nya livschanser
Kärlekens hållning bör förenas med en 
insikt om livets bräcklighet och sårbar- 
het. En insikt om att vi alla kan drabbas 
av sådant som vi inte kan påverka och 
att vi också kan göra misstag och miss- 
lyckas i viktiga avseenden i livet. 

Det leder till ett bemötande som ut- 
trycker att varje människa har rätt att 
få nya chanser. Att på olika sätt för- 
låta sig själv och andra, ta ansvar för 
sina handlingar och hitta en väg till 
försoning.

Egenmakt och ansvar
Människan har förmåga att välja och 
ta ansvar för resultatet av sina val. Hon 
har en inneboende kraft och möjlighet- 
er till förändring och upprättelse. Där- 
för vill vi se på varandra med tillit och 
hopp – istället för att se problem och 
brister. 

Det leder till ett förhållningssätt som 
uttrycker tillit till förmågan att ta ansvar, 
som bekräftar och tar till vara person- 
liga styrkor och möjligheter. På så sätt 
stärks egenmakt och möjlighet till del- 
aktighet i samhället. 

Människosyn
Stockholms Stadsmission har sina rötter i den kristna tron.  
Därur hämtas argument för en kristen människosyn som har mycket 
gemensamt med en humanistisk människosyn och människosynen 
i de stora världsreligionerna.
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Du ska älska din nästa  
som dig själv.

Vayikra 19:18 Kedoshim,  
3 Mos 19:18

Allt vad ni vill att människorna
skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem.

Matteus 7:12

Visa godhet mot era föräldrar  
och nära anförvanter, mot de 
faderlösa och de behövande,  
mot grannen som står er nära 
och grannen som är främling.

Koranen 4:36

Alla människor är födda  
fria och lika i värde och 
rättigheter. De har utrustats 
med förnuft och samvete  
och bör handla gentemot 
varandra i en anda 
av gemenskap. 

Artikel 1, FN:s deklaration om  
de mänskliga rättigheterna
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Människans hemlighet – det unika
Vi ser olika ut, har olika fysiska och 
psykiska behov och olika livserfaren-
heter. Det finns lika många verklighe- 
ter som det finns människor. Varje 
försök att beskriva en människa 
enbart utifrån hennes problem blir 
bristfällig. Det fångar inte det unika  
i varje människas personlighet och 
livsberättelse. Ingen är bara det du 
ser. Det finns en hemlighet kring 
varje människas liv. 

Det leder till ett bemötande med 
öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet. 
Det innebär också att vara försiktig 
med att göra tolkningar och erbjuda 
färdiga svar och lösningar.

Strävan efter mening
Vi människor söker ett sammanhang 
och en mening för våra liv. Utöver 
kroppsliga, psykiska och sociala 
behov finns också de existentiella. 

I den kristna traditionen beskrivs män- 
niskan som ”andlig”, vilket handlar om 
människans längtan efter en djupare 
förankring i sitt liv. Vad vi djupast sett 
kan sätta vår tillit till. Sådana formu- 
leringar försöker fånga den samman-
satta helhet som det mänskliga livet 
består av.

Av erfarenhet vet vi att andliga eller 
existentiella frågor kan spela en viktig 
roll för en människa på väg att förändra 
sitt liv. Genom att lära känna sin egen 
tro eller livshållning och få förståelse 
för andras kan vi tillsammans bidra till 
ett rikare och mer tolerant samhälle.

Det innebär ett bemötande där vi tar 
varandras livsfrågor på allvar. Vi skapar 
rum och uttryck för längtan efter 
livsmening. 

…Skäms inte för att du  
är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv  
bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig,  
och det är som det skall. …

Ur Romanska bågar av  
Tomas Tranströmer,  
Albert Bonniers förlag 2001

Behövde dig
din kärlek
saknade
dig
din värme
så
förlåt
mig
mina felsteg
giv mig en
ny chans
giv mig
mera
tid.

Behövde dig av Tobias Lindkvist ur 
Tankar och betraktelser från gatan.
Debutantförlaget 2002
 

Barnets bästa ska komma  
i främsta rummet vid alla  
beslut som rör barn.  
När det gäller barnets 
ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter 
ska staten utnyttja det 
yttersta av sina resurser.

Ur FN:s konvention 
om barnets rättigheter 
artikel 3 och 4.
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Det personliga mötet
Stockholms Stadsmissions Inre kultur 
kommer till uttryck i det goda, person- 
liga mötet där relationer byggs. Det 
präglas av ömsesidighet där vi både 
ger och tar emot. Det kräver tid att 
lyssna, uthållighet, humor, respekt för 
olikhet, mod att ifrågasätta och en vilja 
att bli berörd och förändras. Det utveck- 
lar samhörighet i organisationen.

Kompetens och stolthet
Stockholms Stadsmission eftersträvar 
en kultur där medarbetare och delta- 
gare utvecklar hög kompetens, för- 
måga att ta ansvar och vilja att lära.

I en professionell organisation är det 
angeläget att relatera verksamheten 
till social och pedagogisk forskning. 

Vi strävar efter öppenhet och innova- 
tion som svarar mot samhällets föränd- 
ringar. Det ska finnas möjlighet för 
medarbetare och deltagare att på- 
verka verksamheten. Med en sådan 
Inre kultur utvecklas glädje och stolt- 
het i arbetet.

Nytänkande och resultat 
Gåvor och offentliga medel till verksam- 
heterna uttrycker ett förtroende. Vi 
strävar efter att använda dessa resur- 
ser på rätt sätt och så effektivt som 
möjligt. Första prioritet är alltid det 
konkreta resultatet för deltagaren.

Det innebär en systematisk kvalitets- 
utveckling med hög beredskap att kon- 
tinuerligt ompröva arbetssätt och prio- 
riteringar så att resurserna får största 
möjliga värde för att skapa en mänskli- 
gare stad.

 

Inre kultur
De värderingar som beskrivs i människosynen och samhällssynen 
utgör grunden för Stockholms Stadsmissions Inre kultur. Den  
kommer till uttryck i det personliga mötet, i kompetens, stolthet, 
nytänkande och resultat. Alla är delaktiga i att skapa den Inre 
kultur som präglar alla relationer, internt och externt. 

Vänd blad
och låt Dig
inte hållas kvar
det är stunden nu
som är viktig.

Lås dörren
kasta nyckeln
och hitta inte 
dit igen
det är stunden nu
som är viktig.

Gå rakryggad
därifrån
vänd dig inte om
för Det är stunden nu
som är viktig
I den ryms
början på ett nytt liv.
Det är stunden nu av  
Tobias Lindkvist
Ur Tankar och  
betraktelser från gatan 
Debutantförlaget 2002

Yes in Stadsmissionens 
School of love, where dreams 
come true, where teachers
are learners and learners  
are teachers, where 
everyone is someone and 
someone is anyone, where 
passion for respect is high, 
and respect for passion 
is high.
Yusef,  studerande på 
Stadsmissionens  
folkhögskola


