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Prolog

Sverige är i mångt och mycket en bra plats för barn att växa upp på. Med välfärdsstatens
omsorg ska alla barn kunna äta sig mätta och ha tillgång till vård, bostad och skola.
Många barn och unga i Sverige lever trots detta i särskild utsatthet. Anledningarna till
utsattheten kan vara både många och olikartade. Ofta handlar det om att föräldrarna av
olika skäl har svårt att axla rollen som förälder. De underliggande problemen för dessa
föräldrar kan vara av ekonomisk, social eller kulturell art. Föräldrar med en ansträngd
ekonomi har i liten utsträckning möjligheter att erbjuda sitt barn en barndom som
innehåller allt det som en barndom idag förväntas innehålla. Utsattheten kan vidare
handla om föräldrar som efter en skilsmässa inte kan samarbeta, våld i hemmet eller
våld och mobbning i skolan, på idrottsarenan eller andra i sammanhang. Utsattheten kan
därutöver handla om att växa upp med föräldrar som migrerat till Sverige och som på
grund av sin föreställda annorlundahet utsätts för diskriminering och därför lever i
ekonomisk och social utsatthet. Andra barn som ibland, men inte alltid, lever i särskild
utsatthet är barn med funktionsnedsättning, barn som är utlandsadopterade, barn som
har en frihetsberövad förälder, barn som lever med en ensamstående förälder samt barn
som lider av sjukdom. Föräldrar till barn som lever i särskild utsatthet kan ibland behöva
särskilt stöd både från det offentliga och det civila samhället. Mot bakgrund av vissa
barns utsatta situation och livsvillkor har Allmänna arvsfonden under lång tid gett
ekonomiskt stöd till projekt vars syfte har varit att förbättra villkoren för barn genom att
erbjuda stöd till föräldrar.

Även om barns utsatthet inte är en ny företeelse i Sverige finns det särskilda skäl till att
intresset för att bistå föräldrar med stöd under den senaste 10-årsperioden har ökat.
Många nyligen gjorda studier av barns och ungdomars hälsa visar på nedslående
resultat. Visserligen mår allt fler barn bättre sett till den fysiska hälsan, men den
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har försämrats kraftigt under de senaste
decennierna. Folkhälsomyndigheten pekar på några exempel på den oroande
utvecklingen: ökade psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär,
trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symptom bland
framförallt flickor och ett ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och
ångest (www.folkhalsomyndigheten.se). En anledning som ofta lyfts fram som en
förklaring till den försämrade psykiska ohälsan är de stora krav som ställs på barn och
ungdomar idag samt den ökade stress inför skolarbetet som många, framför allt
tonåringar, upplever. Flera samhälleliga satsningar görs för att komma tillrätta med
denna nedgående kurva. Dessa satsningar premierar samverkan mellan samhällsaktörer
som skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst, riktat föräldrastöd till så kallade
riskfamiljer och tidig intervention (www.folkhalsomyndigheten.se).

Alla åtgärder och insatser som görs för barn ska enligt Sveriges riksdag utgå från
barnkonventionen. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn lika
värde och samma rättigheter. Enligt konventionen ska barns bästa alltid beaktas vid alla
beslut som rör barn. Vidare har alla barn rätt till liv och utveckling och därtill rätt att
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uttrycka sin mening och få den respekterad. Konventionen har skrivits under av 196
länder världen över och är ett rättsligt bindande avtal som slår fast att barn är individer
med egna rättigheter och inte sina föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Konventionen
innehåller 54 artiklar varav de ovan nämnda grundläggande principerna alltid ska
beaktas. FN:s generalförsamling antog konventionen om barns rättigheter 1989 och den
trädde i kraft i september 1990. Sverige skrev under barnkonventionen 1990 som ett av
de första länderna och har därmed åtagit sig att följa konventionen. Barnkonventionen är
juridiskt bindande, men gäller inte som svensk lag. I stället har Sverige valt att anpassa
och ändra lagarna så att de korresponderar med barnkonventionens bestämmelser.
Regeringen och riksdagen har det yttersta ansvaret för att genomföra konventionen
(www.unicef.se). Regeringen uttryckte emellertid i sin regeringsförklaring 2014 att
barnkonventionen ska bli lag. För närvarande pågår en utredning på uppdrag av
regeringen kring hur barnkonventionen ska bli lag i Sverige (www.regeringen.se).
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Sammanfattning

Under åren 1994–2009 beviljade Allmänna arvsfonden medel till 131 projekt som i vid
mening kan räknas in inom området föräldrastöd (för översikt se bilaga 1). Sammanlagt
beviljades 198 494 400 kronor. Av de 131 projekten har i denna uppföljning 106 projekt
granskats närmare. Dessa 106 projekt har totalt beviljats 180 187 000 miljoner kronor.
Mellan åren 2009–2016 beviljades 58 projekt medel för projekt inom kategorin
föräldrastöd. Dessa projekt ingick inte i uppföljningen, men har ändå ögnats igenom i
syfte att urskilja mönster, kontinuiteter och brott vad gäller inriktningar på projekten
och målgrupper. Syftet med uppföljningen har varit att tillvarata erfarenheter och
kunskaper som har genererats genom de olika projekten.
Uppföljningen av projekten har mot bakgrund av projektens målformuleringar
undersökt projektens verksamhet, vad som genomfördes och hur det genomfördes samt
vilka kunskaper och erfarenheter projekten genererade. Resultaten av projekten kan
vara ett uppfyllt syfte i form av en genomförd verksamhet, ett material, metodutveckling,
erfarenheter som lever vidare, frön till nya projekt och/eller en fördjupad kunskap fö r en
specifik problematik eller må lgrupp.

I uppföljningens tre delstudier har flera metoder använts – en dokumentstudie av
projektansökningar samt projektens årliga redovisningar och slutredovisningar, en
enkätstudie och slutligen en fördjupningsstudie av tre utvalda projekt. Projekten som
har studerats lite närmare är
• Barn till ensamma mammor – Fryshuset KFUM (Stockholm)
• Föräldrastöd och vuxensamverkan för grundskolebarn i segregerade områden –
Rädda Barnen (Södertälje)
• Akka – Föreningen Bryggan (Norrköping).

De tre delstudierna har tillsammans gett en fördjupad bild av verksamheternas
omfattning, betydelser och vilka erfarenheter och kunskaper som kan dras från
projekten samt vad som har hänt med verksamheten efter projekttidens slut.

Projekten som granskats har visat sig vara mycket olika och spänner över ett brett fält av
metoder, verksamheter och genomförda aktiviteter. Genomgången av projekten visar att
satsningen i hög utsträckning har nått målgrupperna i sitt syfte och mål. Projekten har
kommit i kontakt med föräldrar och i viss mån barn och unga och utvecklat metoder och
verksamheter som har haft som mål att främja föräldraskapet. Projekten har överlag
riktats mot föräldrar som av olika skäl uppfattas behöva särskilt stöd i sitt föräldraskap.
Utifrån projektens inriktning och målgrupper är dessa invandrade föräldrar,
frihetsberövade föräldrar, ensamma mammor, funktionsnedsatta föräldrar och/eller
föräldrar till funktionsnedsatta barn och ungdomar, missbrukande föräldrar samt
familjer med sexuellt utsatta barn och ungdomar. En mindre andel projekt har riktats
mot föräldrar i allmänhet med fokus på barns rättigheter, matvanor, livsstil samt fysisk
och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
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Somliga projekt har själva följt upp eller utvärderat resultat och utkomster av projekten.
Några projekt har utvärderats av externa forskare, men de flesta har utvärderats internt
genom kvalitativa enkäter med deltagarna i projekten.

Granskningen av projekten visar att av de 106 projekten har 41 projekt (ca 39 %)
resulterat i kunskaper och erfarenheter som finns kvar av projektet efter det att
arvsfondens ekonomiska stöd har upphört, varav 15 bedöms leva vidare med annan
finansiering. Projektens erfarenheter har alltså spridits och i vissa fall utvecklats i nya
former och inspirerat till andra nya verksamheter. 50 projekt har enligt Arvsfondens
kriterier genomförts enligt plan medan 4 projekt inte alls har genomförts. I de flesta
projekt lever således erfarenheterna vidare, en del med annan finansiering och andra på
annat sätt. Några projekt har runnit ut i sanden, där finns inga spår.

Ett projekts framgång kan emellertid ta sig olika uttryck; ibland blir framgången inte
synlig i ett enskilt projekt utan kan snarare avläsas i hur det har tagits emot av och
samverkat med det civila och offentliga samhället och andra organisationer eller
föreningar. Ett projekt som har uppnått sitt syfte utan att ha lämnat några konkreta spår
kan på så sätt ha satt igång andra projekt eller grott frön till nya metoder och arbetssätt.
Slutsatser:
•

•

•

•

•

Projekten har en relativt sett hög grad av måluppfyllelse när det gäller att nå
ut till föräldrar och barn och ungdomar som av olika skäl har särskilt behov
av stöd från det offentliga och det civila samhället.
En stor andel del av projekten (ca 28 %) har riktats mot föräldrar som har
migrerat till Sverige eller har en annan etnisk bakgrund än svensk, vilket
tyder på att denna målgrupp har uppfattats som särskilt prioriterad av
organisationerna.
Projekten har haft ett omfattande samarbete och kontakter med både
offentliga organisationer och stiftelsedrivna eller ideella organisationer för
att komma i kontakt med målgrupperna och genomföra projekten. Dessa
kontakter och samarbeten kan i vissa avseenden vara relativt svårarbetade
och problemfyllda. Därför har det ofta ställts stora krav på projektansvariga
att vara flexibla i sina sätt att genomföra projekten.
I en viss andel (14 %) av projekten införlivas antingen verksamheten, delar
av den, eller dess idéer i föreningens/organisationens ordinarie verksamhet
efter att projektet har avslutats. Projekten sätter därigenom tydliga avtryck i
det civila samhället och i det offentliga samhället samt i arbetet med
föräldrar.
Några av projekten har utvecklat nya metoder och material som i viss
utsträckning långt efter det att projektet avslutats har använts av
verksamheter som arbetar med den målgrupp som projekten riktades mot.
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•

•

•

•

Många projekt har inkluderat målgruppen i processen då projektet arbetats
fram. Däremot är det betydligt mer ovanligt att målgruppen har inflytande
över projektet som helhet. Det finns därför en tydlig rollfördelning av givaremottagare i merparten av projekten.
Projekt som drivs av etablerade organisationer tycks ha en högre
överlevnadsgrad
än
projekt
som
drivs
av mindre etablerade organisationer eller grupper. En vanligt förekommande
orsak till detta är att mindre etablerade organisationer ofta är beroende av
en eller flera eldsjälar vilket i ett längre perspektiv gör projekten och
verksamheten mer sårbara.
En framgångsfaktor för projekten är att organisationen/föreningen sedan
tidigare har en god kunskap om både föräldrastöd som verksamhet och den
målgrupp som projektet riktas mot.
Chansen till överlevnad tycks vara beroende av goda relationer och
samarbeten med privata, kommunala och statliga organisationer alternativt
med ideella föreningar och det civila samhället.

Stockholms universitet, september 2017
Helena Hörnfeldt
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1. Introduktion

Familj och föräldraskap är föränderliga begrepp som får sin mening i ett samhälle som
sedan under hela 1900-talet har genomgått stora förändringar. Vad det innebär att vara
förälder varierar över både tid och rum. Att vara förälder under 2000-talet skiljer sig
exempelvis från 1970-talet på en rad sätt, trots att 1970-talet i ett historiskt perspektiv
ägde rum ganska nyss. Exempelvis har antalet separerade föräldrar sedan 1970-talet
blivit allt fler, maktbalansen mellan könen har ifrågasatts och förändrats, andelen
familjer och föräldrar med en annan etnisk bakgrund än svensk har ökat. Därtill har
familjeexperter som terapeuter, psykologer och familjerådgivare fått ett allt större
inflytande över människors tänkande om och förståelse av relationer, fostran och barns
utveckling (Bäck-Wiklund 2003, Hörnfeldt 2009). Därutöver har nya sätt att bli gravid på
(insemination, provrörsbefruktning) och nya konstellationer av familjer som exempelvis
regnbågsfamiljer/HBTQ-familjer fått ett samhälleligt och juridiskt erkännande. Den så
kallade kärnfamiljen utgör på så sätt inte längre den självklara plats i vilken
föräldraskapet definieras.

Till dessa mer strukturella förändringar kommer också att föräldrar idag tillskrivs en
större betydelse för sina barns utveckling och välmående än tidigare. Både
föräldraskapet och barnet har kommit att alltmer bli ett projekt och det nav kring vilket
familjelivet kretsar. Detta innebär att allt högre krav ställs på föräldrarna och relationen
mellan barn och föräldrar (Furedi 2008, Forsberg 2009, Halldén 2010). Den brittiske
forskaren Val Gillies kallar detta projektbaserade föräldraskap för ”parenting” inom
vilket föräldrarna förväntas skaffa sig komplexa kunskaper om vad ett föräldraskap
innebär (Gillies 2012).

Det är mot denna bakgrund av förändrade villkor för föräldrar som de olika projekten för
föräldrastöd som Allmänna arvsfonden finansierat bör ses. Sammanlagt rör det sig om
131 projekt som pågick mellan 1994–2014. Den sammanlagda summan för de aktuella
projekten uppgår till närmare 200 miljoner kronor. Projekttiden sträcker sig mellan 1
och 4 år. 19 projekt pågick fortfarande vid uppföljningens inledning våren 2010. Då
flertalet projekt redan var avslutade har syftet med uppföljningen varit att tillvarata de
erfarenheter och kunskaper som gjorts inom ramen för de 131 projekten.
Uppdragsgivaren Allmänna arvsfonden ville att följande frågeställningar skulle besvaras:
•

•
•

Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar – och under vilka betingelser lämnar
pengarna spår?
Vilka framkomliga vägar och vilka hinder stöter projekten på i sitt arbete?

Hur upplever de som deltar i projekten de insatser som görs?

9

Med spår avses de kunskaper och erfarenheter som finns kvar av projektet efter det att
arvsfondens ekonomiska stöd har upphört. Lever verksamheten kvar och i sådana fall på
vilka sätt? Det kan emellertid också handla om hur verksamheten har bidragit till idéoch kunskapsutveckling för stöd till föräldrar. Arvsfonden vill även ha svar på frågor av
mer kvantitativ art som hur stort antal personer som varit verksamma/deltagit i den
aktuella verksamheten samt vilka kostnadsbesparingar som kan göras med hjälp av
erfarenheter från projekten.
För att beviljas medel från Allmänna arvsfonden behöver följande kriterier uppfyllas:
målgruppen ska vara delaktig i projektet från planering till genomförande, projektet ska
vara nyskapande och utvecklande och det ska redan från början finnas en plan för hur
projektet kan överleva efter det att medlen har tagit slut.

Arvsfonden betonar på så sätt betydelsen av nyskapande. Arvsfonden exemplifierar sin
syn på nyskapande enligt följande:

• att pröva en ny metod eller verksamhet

• att vidareutveckla en metod eller verksamhet som redan finns för en ny
målgrupp

• att vidareutveckla en metod eller verksamhet som redan finns i en ny
riktning

• att prova nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av
mötesplatser
Arvsfondens kriterium att projekten ska vara nyskapande och metodutvecklande
innebär å ena sidan emellertid alltid en risk att projektet inte uppfyller målen med
projektet. Å andra sidan behöver inte detta vara ett problem eftersom nyskapande
verksamheter behöver prövas fram. Man kan säga att projekten har rätt att misslyckas
för att i ett senare skede förhoppningsvis nå framgång.

Allmänna arvsfonden och bidrag till föräldrastödsprojekt

Allmänna arvsfonden är en statlig fond som bildades 1928, då riksdagen beslutade att
avskaffa arvsrätten för kusiner och mer avlägsna släktningar. När någon avliden saknar
närmare släktingar eller inte har skrivit testamente går den avlidnes tillgångar till
Allmänna arvsfonden. Varje år är det cirka 600 personer vars efterlämnade tillgångar
tillfaller Allmänna arvsfonden. Dessa pengar förvaltas av fonder och delas idag främst ut
till ideella organisationer som söker projektmedel. Organisationer inom den offentliga
sektorn kan söka medel om det planerade projektet sker i samarbete med ideella
organisationer. Vilka projekt som får medel beslutas av Arvsfondsdelegationen. Från
början gav Arvsfonden framför allt medel till projekt som syftade till att främja barn och
ungdomars vård och fostran. 1969 inkluderades även handikappade (idag personer med
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funktionsnedsättning) i målgruppen. För att ett projekt ska beviljas stöd måste minst en
av målgrupperna finnas representerade från initiering till avslut.

Projekten som ingår i denna utvärdering rör i vissa fall flera av de prioriterade områden
som regeringen uppdrar Arvsfonden att arbeta mot och som handlar om att exempelvis
stärka barnets rättigheter, främja ett stärkt föräldraskap, främja psykisk och fysisk hälsa
samt att förebygga våld, mobbning och trakasserier.

Uppföljningen/Uppdraget

Hösten 2009 fick jag uppdraget att utvärdera 131 projekt som samlats under kategorin
föräldrastöd. Projekten vänder sig till en rad olika målgrupper såsom ensamma
mammor, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och familjer där det förekommer
våld. Urvalet av projekten som ingår i denna utvärdering är gjord av
utvärderingsansvarig Annica Thomas på Arvsfonden och omfattar samtliga projekt som
fått medel under åren 1994–2009 och som i Arvsfondens diarium kodats som
föräldrastödsprojekt. Antalet beviljade projekt som ingår i utvärderingen är 106 av de
sammanlagt 131 projekten. 25 projekt har delvis lämnats utanför granskningen då de
ingått i andra tidigare utvärderingar på teman som varit mer specificerade som
exempelvis somaliska projekt eller ensamkommande flyktingbarn. Med delvis avses här
att vissa av dessa projekt likväl har varit intressanta att studera lite närmare som ett sätt
att förstå helheten av beviljade projekt som rör föräldrastöd samt att få syn på
återkommande mönster i problembeskrivningar och målgrupper.

Gemensamt för de 131 projekten är deras inriktning mot att förbättra barns villkor och
liv genom att stödja föräldrar i sitt föräldraskap. I övrigt är bredden på projekten stor
både vad gäller målgrupp och metod. Under åren 1994–2009 har 189 projekt med
inriktning mot föräldrastöd 1 fått avslag på sina projektansökningar till Allmänna
arvsfonden. Av detta kan man sluta sig till att relativt många projekt som sökt pengar har
beviljats medel. Beviljandegraden är alltså cirka 41 procent. Vissa av de projekt som har
fått avslag har emellertid beviljats stöd i ett tidigare eller senare skede.

Frågeställningar

Utöver de frågor som Arvsfonden velat ha svar på har även följande frågeställningar
tagits i beaktning:
•

•
•

1

Verksamheternas uppstart. Vilka har varit initiativtagare och hur har
urvalsprocessen av deltagarna gått till?
Vilka mål för verksamheterna har ställts upp? Med vilka medel/metoder/innehåll
har dessa mål eftersträvats?
Vilka erfarenheter har målgrupperna?

Av listan av projektnamn att döma finns möjligheten att vissa av dessa projekt som fått avslag inte

specifikt handlar om föräldrastöd.
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•

Hur kan erfarenheterna från projekten bidra till att belysa frågor om hur
projektens egenformulerade problembilder svarar mot föräldrarnas egna
problembilder, behov och erfarenheter?

Dessa frågor kan sägas ha väglett uppföljningens undersökning i termer av frågor till
projekten (t.ex. enkät- och intervjufrågor). För analysen av projektens
målformuleringar, genomförande och efterlämnade spår har därutöver följande
frågor varit vägledande:
•
•
•

•

Vad säger projektens syftesformuleringar och de erfarenheter som gjorts i
projekten i mer allmänna termer om synen på föräldraskap?
På vilka sätt har projekten främjat föräldrar och föräldraskap?
Kan projektens beskrivningar och föreställning om föräldraskap kopplas till
frågor kring ett idealt föräldraskap, där vissa former av föräldraskap framstår
som mer eftersträvansvärda än andra? Samverkar i så fall denna syn med
kategorier som klass, etnicitet och kön?
Vilka normativa påbud om ett gott föräldraskap finns representerade i projekten?
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2. Tillvägagångsätt och material

Denna studie har ägt rum under en lång period, närmare fem år. Uppföljningen har
bedrivits vid sidan om heltidsarbete. 2 Detta har inneburit att alla projekten som från
början valdes ut nu är avslutade. Intervjuer och besök hos ett av projekten gjordes under
2012 och 2013. Enkäter skickades ut i flera omgångar varav de senaste svaren kom in
2013. På så sätt har det passerat lång tid efter det att projekten avslutades. Dock har
vissa projektansvariga kontaktats därefter för att säkerställa att de projekt som levde
vidare 2012–2013 fortfarande gör det idag. En översiktlig genomgång har därutöver
gjorts av de 58 projekt som fått medel mellan åren 2009–2016 i syfte att få syn på
eventuella kontinuiteter och/eller förändringar i projektens inriktning och målgrupper.
Att lång tid har förflutit sedan den huvudsakliga uppföljningen gjordes innebär
emellertid inte att studiens resultat är irrelevanta. De resultat som denna studie för fram
har stor bäring för både nu pågående projekt om föräldrastöd och för framtida projekt på
detta tema. Därtill ger uppföljningen en mer allmän kunskap om vilka hinder och
möjligheter som kan uppstå i samband med genomförandet av projekt.

Metod och material

Denna uppföljning bygger på flera metoder och arbetssätt. Huvudsakligen är
uppföljningen av kvalitativ art eftersom målet är att förstå projektens processer snarare
än att kvantitativt redogöra för deras resultat och antal medverkande. Avsikten har varit
att fördjupa förståelsen av den kunskapsutveckling som har skett i de projekt som ryms
inom kategorin föräldrastöd. Uppföljningen innehåller emellertid också ett kvantitativt
moment då en betydande del av arbetet har handlat om att kartlägga projekten och ställa
dem i relation till varandra.
Studien har genomgått tre faser: kartläggning och studium av inkommen dokumentation
till arvsfonden, utskick och analys av enkäter samt djupstudium av tre utvalda projekt.
Det material utvärderingen bygger på utöver dokumentation är: enkätundersökning,
halvstrukturerade och bandinspelade intervjuer med projektansvariga och deltagare
samt deltagande vid ett evenemang arrangerat av ett av projekten.

För att kunna ställa mer djupgående frågor om vad som sker i texten är det även
nödvändigt att utforska det som ”ligger under ytan” (textens latenta innehåll) (se
Bryman, 2011:197f). Ett sådant arbetssätt präglas av en mer strukturerad process (kan
jämföras med en förutsättningslös kodning) där den inledande kodningen görs utifrån
forskarens förkunskaper, teoretisk inspiration och tidigare forskning. En sådan mer
styrd ansats kan utifrån ovanstående betraktas som mer deduktiv. Denna form av
innehållsanalys är till exempel ett sätt att tolka materialet i relation till tidigare forskning
samt ett sätt att diskutera resultaten utifrån olika teoretiska perspektiv. Materialet

Därtill har sjukskrivning och en datakrasch med förlorat intervjumaterial förlängt processen
ytterligare.
2
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analyseras och presenteras sedan tillsammans med textutdrag (citat) för att både
levandegöra analysen och resultaten samt visa på exempel. Dessutom presenteras
resultaten i vissa fall kvantitativt till exempel i form av frekvenstabeller.

I denna uppföljning har ett mellanting mellan en konventionell och styrd ansats
tillämpats. Den första genomläsningen av dokumentationen skedde relativt
förutsättningslöst i syfte att skapa en överblick av materialet, därefter i samband med
vad som skulle kunna jämföras med kodning, bestämdes de teman som sedan kom att
systematisera materialet. Dessa teman är till sin karaktär både grundade i det empiriska
materialet och tar avstamp i de teoretiska begrepp som presenteras i kapitel 3.
De urval av teman och citat som denna uppföljning byggs upp av är valda av mig och är
därför också påverkade av min praktiska och teoretiska förförståelse av begreppet
föräldrastöd samt den förståelse av kunskapsproduktionen om föräldrastöd som jag
själv har tillägnat mig. På så sätt kan uppföljningen sägas vara styrd av denna
förförståelse, vilket också påverkar det slutgiltiga resultatet. Jag menar emellertid att all
kvalitativ kunskapsproduktion är situerad utifrån forskarens egen erfarenhet och den
forskningskontext hen verkar i. Av det skälet är det centralt för tillförlitlighetens skull att
vara medveten om denna förförståelse och sträva efter att göra framställningen så
transparent och tydlig som möjligt.

Dokumentstudien/kartläggning

Kartläggningen bestod av en granskning av den dokumentation som finns diarieförd från
de olika projekten. Dokumentationen består av ansökningar, redovisningar,
projektmaterial (som t.ex. metodmaterial och det material projekten resulterade i såsom
filmer, böcker, broschyrer m.m.). Dessutom har en handfull projektledare skickat
material i form av böcker och broschyrer från projekten direkt till mig.

I arbetets inledande skede ägnades tid åt att kopiera dokumenten. Därefter har åtskillig
tid löpande ägnats åt att systematisera dokumenten under olika kategorier enligt ovan
nämnda arbetssätt. Kategoriseringen har skett på flera nivåer. Dels har projekten
kategoriserats utifrån deras överlevnad, dels har de kategoriserats utifrån vilka
målgrupper projekten varit riktade mot. Ytterligare ett sätt att kategorisera projekten
växte fram efterhand och har handlat om att urskilja några centrala teman och frågor
som projekten berör. Med tanke på att uppföljningen spänner över lång tid och projekten
har varit så pass många och så disparata har det varit nödvändigt att utförligt redovisa
och diskutera kategoriseringen av projekten, vilket jag gör i kapitel 5.
Jag har läst igenom ansökningar och årliga rapporteringar från projekten till Arvsfonden
för samtliga projekt. Däremot har det inte varit möjligt att ta del av andra delar av den
totala dokumentationen som Arvsfonden få tt in frå n projekten som omfattar bö cker,
rapporter, broschyrer och filmer, förutom i de fall då detta har varit relevant. Jag har inte
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heller ägnat tid åt att studera projektens ekonomiska kalkyler och dokumentation
eftersom det har varit projektens erfarenheter, kunskapen om föräldrastöd som
projekten genererat och dess förmåga till överlevnad som stått i fokus för uppföljningen.

Enkät

En enkät (bilaga 2) sändes ut till 69 projekt, det vill säga de projekt där en mottagare gick
att spåra. För 33 projekt var det inte möjligt att få kontakt med någon
projektansvarig/deltagare som fortfarande var anställd eller engagerad och som därför
hade möjlighet att svara på enkäten. Vid första utskicksomgången som skedde våren
2010 var svarsfrekvensen mycket låg, vilket innebar att enkäten sändes ut ytterligare en
gång 2011. Därefter (2012) skickades ytterligare en påminnelse ut till de projekt som
inte hade svarat. Vissa föreningar och organisationer svarade aldrig trots två
påminnelser. Det gäller även projekt som bedrivits under senare år. Svarsfrekvensen
blev trots upprepade påminnelser statistiskt sett låg (46 %), något som främst beror på
att de äldre projekten sedan länge har avslutats och de projektansvariga inte längre finns
tillgängliga. Några uppgav att de inte hade tid att svara på enkäten och andra menade att
de redan hade svarat på frågorna i samband med att de lämnade sina redovisningar till
Arvsfonden. Vissa av projekten i denna utvärdering har också ingått i andra
utvärderingar och har av den anledningen inte haft tid eller möjlighet att svara på
ytterligare en enkät. Vid några tillfällen kände de idag ansvariga företrädarna för
föreningen eller organisationen inte till projekten överhuvudtaget.
Syftet med enkäten var att få övergripande svar på frågor som:
1. Hur kom projektidén till och vems var initiativet?
2. Vad ville man uppnå med projektet?
3. Vilken var målgruppen? Hur och i vilken mån nåddes denna målgrupp?
4. Hur såg själva genomförandet ut och vilka hinder fanns det?
5. Vad var projektets resultat och hur togs projektet emot av målgruppen?
6. Har projektet levt vidare och i sådana fall hur?

De enkätsvar som skickades tillbaka varierar på så sätt att vissa endast har svarat
kortfattat på frågorna medan andra gett mer utförliga svar. Flera har uppgett att de har
haft svårt att svara på frågorna eftersom det var så länge sedan projekten bedrevs och att
deras egen dokumentation varit bristfällig eller som i några fall obefintlig. Syftet med
enkäten var att skapa en bred uppfattning om mönster bland projektledarnas
uppfattning om hur den genomförda verksamheten hade gått till, vilken respons
målgruppen hade gett samt vilka resultat och spår verksamheten hade lämnat efter sig. I
huvudsak har det varit projektledare eller någon annan talesperson som varit engagerad
i projektet som svarat. I några fall, när projektledaren inte längre ingått i organisationen,
har personer som inte varit delaktiga i projektet svarat på enkäten.
Oavsett den låga svarsfrekvensen och bristen på statistiskt säkerställda resultat ger
enkätsvaren trots allt kunskap som är giltig i en mer allmän bemärkelse än enbart för det
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enskilda projektet. Svaren visar exempelvis på mönster om hur projekten lyckades eller
misslyckades med att nå målgrupperna och svårigheter som uppstod i samarbetet med
andra aktörer (exempelvis kommuner och/eller institutioner). En faktor som dock bör
lyftas i relation till enkäternas validitet är huruvida eventuella framtida ansökningar till
Allmänna arvsfonden har betydelse för svaren som ges. Det finns en tendens i
enkätsvaren att lyfta fram positiva erfarenheter och goda resultat framför de mer
negativa erfarenheterna och eventuell avsaknad av resultat.

Fördjupning

Under genomgången av dokumentationen valdes tre projekt ut som underlag för
djupstudium. Projekten valdes dels utifrån kriteriet att de fortfarande skulle pågå eller
avslutats kort innan uppföljningen påbörjades, dels utifrån att de skulle vara
representativa för föräldrastöd och också visa fältets variation och bredd. Två av
fallstudieorganisationerna har återkommande fått medel från Arvsfonden för projekt
som berör liknande ämnen och frågor. Även om det nu har gått lång tid sedan projekten
fick medel från Allmänna arvsfonden, så lever två av dessa tre projekt vidare delvis med
andra finansiärer. Under rubriken Fallstudier presenteras dessa tre projekt närmare.

Intervjuer och besök hos projekten
För djupstudiet av de tre projekten har intervjuer genomförts med projektledare för
projekten och med några deltagare. Några frågor som ställdes under intervjuerna var:
•

•
•
•
•

Hur nådde man målgruppen och på vilket sätt var målgruppen med i att utforma
och genomföra projektet?
Vilka samarbetspartner deltog och hur har samarbetet fungerat?
Vilka svårigheter stötte man på inom projektet? Hur har arbetet fortskridit sedan
projektet avslutades?
Vad ville man uppnå?
På vilka sätt lever verksamheten vidare och vad har förändrats över tid?

Intervjuerna har kretsat kring upprinnelsen till projektet, hur projektet fungerade rent
praktiskt, hur det togs emot av deltagarna samt hur projektet levde vidare efter avslut.
Beroende på projekt har även andra frågor diskuterats. Det kan handla om samarbete
med myndigheter, svårigheter som projekten stötte på under projekttiden och motstånd
från samarbetspartner eller deltagare i projekten. Några av intervjuerna spelades in på
band och vid andra fördes anteckningar.

Utöver
dessa
allmänna
frågor
ställdes
också
mer
riktade
frågor
om projektens specifika syften och målsättningar. Intervjuerna har som regel varat en till
två timmar och de har spelats in med diktafon, i vissa fall över telefon. I första hand har
intervjuerna gjorts med de projektansvariga eller med andra centrala personer i
projekten som uppgetts till Arvsfonden. I några fall har jag även gjort intervjuer med
målgruppen för projektet. Intervjuerna har skett via telefon samt vid några tillfällen i de
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lokaler som haft anknytning till projekten. Responsen har överlag varit god, de
projektansvariga och deltagarna har i stort varit tillmötesgående och det har oftast varit
enkelt att komma överens om en tid för intervju. Samtidigt bör påpekas att det ibland har
varit svårt för de intervjuade att minnas hur projektet startade och alla de olika vägar ett
projekt kan ta. Sammanlagt har sex intervjuer gjorts med projektansvariga och deltagare.
Intervjuerna gjordes 2012 och 2013. En uppföljande intervju gjordes hösten 2015.
Utöver dessa mer regelrätta intervjuer har kortare samtal förts med personer som på
olika sätt varit inblandade i projekten. Jag har även vid ett tillfälle gjort ett platsbesök vid
ett evenemang som ett av projekten arrangerade. Det innebar en dags fältarbete som
bestod av observationer och samtal med projektansvarig, medarbetare och deltagare.
Djupstudiet innebar också att på egen hand skaffa information om projekten exempelvis
genom utvärderingar som gjordes inom projekten (i vissa fall av utomstående
utvärderare), studentuppsatser, olika typer av mediematerial samt broschyrer,
informationsfilmer, presentationer på webbplatser och annat textmaterial som projekten
producerat.
De utvalda projekten för djupstudium har sedan beskrivits utifrån parametrar som
målsättning, genomförande och resultat.

Webbplatser
Jag har även använt mig av föreningars och institutioners webbplatser som
informationskä lla. Till en början var det för att hitta kontaktuppgifter eftersom de
uppgifter som fanns i Arvsfondens dokumentationsportföljer ofta var inaktuella. Jag har
också använt föreningarnas webbplatser för att skaffa mig en uppfattning om projektens
spridning och överlevnad. I några fall syns tydliga spår av överlevnad på webbplatserna,
exempelvis i form av broschyrer eller skrifter som är nedladdningsbara. I andra fall
nämns projekten, dess målsättningar samt projektets resultat vilka i vissa fall också är en
del av den nuvarande verksamheten. Övervägande är dock intrycket att få spår från
projekten syns på de webbplatser jag har besökt. Många av de föreningar som fått medel
från Arvsfonden har dock mycket enkla och stundtals ålderstigna webbplatser eller i
vissa fall ingen webbplats alls. För att skapa och underhålla en webbplats krävs mycket
ideellt arbete eller ekonomiska resurser, något som snarare får ses som ett undantag
bland de undersökta föreningarna. När det gäller de större organisationerna med mer
avancerade webbplatser som Rädda Barnen, BRIS (Barnens Rätt i Samhället), ABF
(Arbetarnas Bildningsförbund) och RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och
Ungdomar) samt kommuner och stadsdelsförvaltningar har mina webbbaserade
sökningar efter resultat från projekten ofta varit resultatlösa. I dessa fall handlar det om
att begränsa vad som läggs ut på webbplatsen eftersom det sammanlagda antalet projekt
som bedrivs av de stora organisationerna är alltför omfattande. Det finns även en
tidsfaktor i detta genom att äldre projekt (än cirka 5 år) har tagits bort eller i vissa fall
aldrig lagts upp på webbplatsen. Det är dock viktigt att poängtera att webbplatsen i sig
inte säger något om huruvida projektet varit lyckat eller mindre lyckat. Däremot säger
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det något om föreningens/organisationens möjligheter eller vilja till att finna
spridningsvägar för sin samlade kunskap.

Metodologiska utmaningar

Eftersom projektperioden har varit lång, från 1994 till 2012 (som är det år då de sista
projekten har slutredovisats) har det uppstått vissa problem med att nå personer som
varit involverade i projekten. Flertalet av de personer som initierat och drivit projekten
har sedan länge lämnat organisationerna. Av samma skäl har det varit svårt att få svar på
enkäten som skickades ut eftersom personer som nu arbetar i de olika organisationerna
och föreningarna själva blivit tvungna att söka upp tidigare projektledare som inte
längre arbetar med dessa frågor. Ibland har detta varit lyckosamt, men i flera fall har det
varit omöjligt att få kontakt. Ytterligare svårigheter har uppstått i bedömningen av vilka
spår projekten lämnar efter sig eftersom de för uppföljningsperioden tidiga projekten
(det första avslutade projektet är från 1995) mycket väl kan ha lämnat spår efter sig
långt efter det att projektet avslutades, men som på grund av den långa tidsfaktorn idag
är svåra att spåra. Däremot kan projekt som avslutades under 2000-talet fortfarande i
vår tid lämna spår efter sig, även om dessa inte säkert skulle finnas kvar om denna
uppföljning skulle göras fem år framåt i tiden.

En annan faktor som försvårat uppföljningen är de, för undersökningsperioden, tidiga
projektens bristande dokumentation vad gäller omfång och kvalitet. Vissa slutrapporter
består av endast en sida och säger väldigt lite om projektets resultat eller huruvida
projektet nådde ut till målgruppen. I några fall består dokumentationen enbart av en
ekonomisk redogörelse. Att dokumentationen blivit mer omfattande och tydligare
strukturerad genom åren beror med stor sannolikhet på nya rutiner och krav från
Arvsfondens sida gentemot projekten. En annan faktor är att samhället i allmänhet
ställer högre krav på dokumentation, vilket förmodligen har gjort de projektansvariga
mer vana vid att dokumentera verksamheter och resultat. Samtidigt är det viktigt att
poängtera att slutredovisningarna fortfarande när det gäller de mer nutida projekten är
mycket varierande till form, innehåll och omfång.

I
vissa
projektredovisningar
framträder
som
sagt
en
vana
att
hantera och redovisa projekt, medan andra visar en ovana vid att dokumentera och
rapportera det arbete som har genomförts. Detta påverkar också kvaliteten på
redogörelsen på det sätt att vissa innehåller få konkreta resultat av projektet och därför
kan uppfattas vara något luddiga. I vissa fall kanske det inte blev som planerat utan
projektet tog oanade vägar, vilket kanske inte alltid skrivs fram i dokumentationen. I de
allra flesta fall genomfördes emellertid projekten i enlighet med projektansökan, något
som också blir tydligt i slutredovisningarna. Ur kunskapssynpunkt är det problematiskt
att en stor del av materialet består av slutredovisningar och rapporter till Arvsfonden.
Eftersom dessa föreningar kan vara helt beroende av medel från Arvsfonden för sin
överlevnad är det förståeligt att många redovisningar lyfter fram det som varit lyckat och
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framgångsrikt med projektet framför misslyckanden och eventuella problem man stött
på. Denna eventuella oro hos projektansvariga är emellertid obefogad eftersom
Arvsfonden just premierar metodutveckling och nytänkande, vilket ofta i praktiken
innebär att projekten inte når de mål man har ställt upp från början utan man tvingas
istället tänka om och anpassa projekten till exempelvis målgruppens behov.
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3. Teoretiskt ramverk och egen förståelse

För analysen av den stora mängden insamlat material krävs en ram att hålla sig i.
Inledningsvis presenteras därför några mer allmänt hållna utgångspunkter. En sådan
utgångspunkt är att jag, inspirerad av Michel Foucault, ser ”barnet” som en tankens
uppfinning, där barnet konstituerats som kunskapsfält, praktik och inte minst politisk
utopibärare (Foucault 2001). Samma sak kan sägas gälla föräldrastöd. Föräldrastöd kan
ses som ett kunskapsfält och en praktik vilken laddas och fylls med mening. Vilken
mening som laddar begreppet och fenomenet föräldrastöd är beroende av politiska
ideologier och processer. Till skillnad från barnet och barndomen är dock föräldrastöd i
grunden byggt på idén om föräldraskapet som ett samhälleligt intresse och i viss mån ett
problem. Min kunskapsteoretiska ambition i denna uppföljning av föräldrastödsprojekt
är att rikta fokus mot de normer som producerar föreställningar om ett idealt
föräldraskap och även avvikelser från denna idealbild.
Vidare har jag tagit fasta på det som Foucault menar med den produktiva makten, det vill
säga att maktens mål inte är att skapa ett repressivt system av förbud utan ett system
som producerar kontroll och disciplineringstekniker för att utvinna största möjliga nytta
ur befolkningen och ur varje individ (2001:215f, 2002:114f, 169ff). Makten opererar inte
via bestämda agenter utan bör istället förstås som kapillär: den finns överallt i
samhällskroppen och i synnerhet i vad Foucault kallar mikropraktiker, ett slags
vardagens sociala praktiker (Foucault 2001:235–244). Makten finns i våra kroppar, inte i
våra huvuden, och utövas både nerifrån och uppifrån (Foucault 2002:104f). Makt utövas
på så sätt i humana relationer och av människor som inte alls uppfattar sina vardagliga
handlingar som förtryckande, men som trots detta bidrar till att upprätthålla den
strukturella ordningen. Jag ser det emellertid som viktigt att lyfta fram maktutövningens
både negativa och positiva sidor, varav de senare synliggörs genom att människor genom
maktutövningen förmås att utföra, för samhället och sig själva, nyttiga handlingar
(Foucault 2001:174).

Skillnadsskapande
I många av projekten som erhållit medel beskrivs en viss grupp av föräldrar som i behov
av särskilt stöd i sitt föräldraskap. På det sättet görs det i projekten som helhet skillnad
mellan olika föräldrar. Dessa skillnader är baserade på klass, kön, etnicitet, ålder och
sociala faktorer. Till skillnadsskapande processer hör emellertid frågor om makt och
tolkningsföreträde. Vem ges rätt att bestämma vad som är bra för barn och vilka sätt att
leva och organisera sina liv på som är för barnets bästa?
Kulturgeografen Katarina Mattsson beskriver hur konstruktionen av efterkrigstidens
svenska nationella identitet karakteriseras av dess nära koppling till modernitetstanken
(Mattsson 2005:151). I uppbyggnaden av folkhemmet fanns en medveten strategi i att
koppla ihop det nya Sverige med det moderna, rationella och vetenskapligt grundade
(ibid., jfr Larsson1994:136ff). Denna strategi kom successivt att utvecklas till ett slags
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naturaliserad självbild av Sverige som det mest moderna landet i världen – en självbild
som visat sig ha betydelse för hur människor som migrerat till Sverige bemöts och
behandlas av samhälleliga institutioner som skolan, barnavårdscentralen och
arbetsförmedlingen (se t.ex. De los Reyes 2002, Hertzberg 2003, Hörnfeldt 2009, Kamali
2005, Runfors 2003).

I denna studie ligger fokus på de kulturella normer som skapas och återskapas i
föräldrakurser och i andra former av föräldrastödspraktiker, normer som inte alla barn
och föräldrar kan identifiera sig med och känna tillhörighet till (jfr Lundström 2007:19).
Denna disidentifikation handlar emellertid inte enbart om människor med icke-svensk
bakgrund. Istället har den senare tidens genus-, sexualitets- och etnicitetsforskning visat
hur det snarare handlar om sammanflätningen av olika maktbärande kategorier som till
exempel kön, sexualitet, ålder, religion, klass och etnicitet, och hur dessa ges betydelse
och skapar skillnader mellan människor (se t.ex. Ambjörnsson 2004, De los Reyes,
Molina & Mulinari 2002, Lundström 2007). Denna konstruktion av grupper av
människor som varande på ett visst sätt tenderar att låsa fast individer i beständiga
sociala positioner (De los Reyes, Gröndahl & Laskar 2007:14). Dessutom skapar
beskrivningarna av dessa gruppers annorlundahet i relation till en föreställd normalitet
en i samhället inbyggd ojämlikhet, där vissa individer anses vara mera normala än andra
och där dessa andra både osynliggörs och framställs i stereotypa bilder som till exempel
med bristande förståelse eller kunskap om barns bästa (jfr Essed 2005).
Statsvetaren Iris Marion Young har beskrivit hur feministiska och postkolonialt
influerade teoretiker under senare delen av 1900-talet pekade på att denna avskiljning
handlar om ett slags förtryck av de grupper som utpekas som annorlunda. Detta förtryck
väljer Young att kalla kulturell dominans, vilket innebär att majoritetssamhället
framställer sig själva och sin kultur som allmängiltig (Young 2000:79). Dessutom, menar
Young, kommer de dominerande gruppernas värderingar, normer och erfarenheter att
vara de som syns och hörs mest eftersom de dominerande grupperna kontrollerar
samhällets viktiga informations- och kommunikationsverktyg (ibid.). Ett sådant för
samhället centralt informations- och kommunikationsverktyg är olika myndigheter,
institutioner och ideella föreningar som riktar sig mot barn och familjer. För
majoritetssamhället kan dock mötet med andra grupper leda till att denna
allmängiltighet utmanas och ifrågasätts. Detta leder ofta till att den dominerande
gruppen försöker återta sin ställning genom att fokusera på skillnader mellan olika
kategorier, men utan att problematisera den egna normaliteten. Det blir de andra som
har brister och defekter, som är annorlunda och behöver stöd från samhället. Det
kulturella i detta sammanhang relateras till etnicitet och ras, men innefattar också klass
och kön.

Barnet, föräldrarna och barnperspektiv

I sentida forskning om barn erkänns barn allt oftare som aktörer och speciella personer
och inte endast som tillhörande en kategori (James & Prout 1997). Aktörskapet är ett
resultat av att förståelsen av barn måste ta hänsyn till hur barn både skapar och formar
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men också är formade av omgivande omständigheter. Detta innebär också ett
avståndstagande från den tidigare populära socialiseringsforskningen där barns
socialitet endast låg i vuxenblivandet och inte i deras varande som barn eller ”små”
människor. Anna-Liisa Närvänen och Elisabet Näsman kallar detta för
individualiseringen av barn, och menar att barn som kategori befinner sig i inledningen
av modernitetens individualiseringsprojekt i vilket män sedan länge har en väl förankrad
och självklar position och där kvinnorna under senare decennier erövrat en ställning
(Närvänen & Näsman 2004:73, 82, jfr James, Jenks & Prout 1998:6).

Barndomsforskarna Allison James, Chris Jenks och Alan Prout bygger sin argumentation
om ett nytt barndomsparadigm på fyra grundläggande sociologiska förhållningssätt,
varav det första handlar om att barndomen bör uppfattas som en social konstruktion. De
menar att barns omognad är ett biologiskt faktum, men sättet på vilket vi uppfattar
denna omognad och gör den begriplig är ett kulturellt faktum (1998:26f). Det andra
förhållningssättet handlar om att barndom är en samhällsanalytisk variabel som bör
betraktas tillsammans med andra former av social differentiering som klass, kön och
etnicitet. Detta förhållningssätt betonar maktaspekter (1998:31). Den tredje punkten rör
hur den tidigare socialisationsförståelsen av barndom gjorde barnen till passiva
mottagare av de vuxnas läror, vilket inom det nya paradigmet uppfattas som
problematiskt. Istället bör vi betrakta barn som aktiva medskapare i interaktioner, det
vill säga som ett slags motkultur (1998:29f). Den fjärde punkten handlar dels om hur
barndomen ses som en del av samhällsstrukturen, dels om hur barn förstås som en
ständigt återkommande social kategori (1998:33). Dessa förhållningssätt har alla mer
eller mindre präglat denna undersökning. Synen på barndomen som social konstruktion
har bland annat möjliggjort en kritik av den tidigare dominerande bilden av barndomen
som ett slags universell erfarenhet (se t.ex. Johansson 2000:387).

Inte bara synen på barnen och barndomen har radikalt förändrats under 1900-talet,
även föräldraskapet har genomgått stora förändringar. 1900-talshistorien har lärt oss att
barn inte är föräldrarnas privata angelägenhet, utan hela samhällets. Men samhällets
grad av involvering i barns liv har under senare tid förändrats. Alltmer fokus läggs idag
på föräldrarna istället för, som under väldfärdstatens guldålder under 1950- och 60talen, på barnen. Tidigare forskning om föräldraskap har visat att samhället ställer stora
krav på dagens föräldrar när det gäller kompetens, vetande och uthållighet. I Margareta
Bäck-Wiklunds och Birgitta Bergstens studie (2010) utkristalliseras två huvudlinjer i
föräldrarnas sätt att se på de egna möjligheterna att forma barnets utveckling.
1. Barnet som projekt. Det är upp till föräldrarna att anstränga sig till den grad att barnet
utvecklas optimalt. Barnets utveckling blir föräldrarnas ansvar.
2. Barnet i vardande innebär att utvecklingen ses som mer styrd av barnets inneboende
krafter, förmågor och utvecklingsstadier. Fostran blir mer en fråga om att övervaka och
handleda än att försöka styra barnet.
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Sedan Bäck-Wiklunds och Bergstens studie gjordes i början av 2000-talet har den första
linjen vunnit ytterligare mark. Föräldrar idag förväntas lägga ner alltmer tid och
engagemang i barnets utveckling. Begreppet curlingförälder är kanske det begrepp som
tydligast sammanfattar det tidiga 2000-talets idébild av föräldraskap, även om
begreppet i sig innefattar ett slags ironisk distans. Det rådande föräldraskapsidealet
kräver en engagerad förälder som tar del av barnets skolgång, aktiviteter och så vidare
för att på så sätt skapa goda möjligheter för barnets utveckling och framtida liv.
(Bergné hr 2008, Halldé n 1992, Lind 2013). Sociologen Frank Furedi (2008) beskriver
den betydelse som tillmäts föräldrar för barnets utveckling som en föräldraskapets
determinism (parental determinism). Med detta avses att barns möjligheter till ett
gynnsamt liv i första hand är determinerat av hur barnets föräldrar agerar som föräldrar.
Denna tankebild upprepas av politiker, barnexperter och av media och går hand i hand
med ett samhälle som i allt högre grad frånsäger sig ansvar för barnens liv (Furedi 2008).
Det engagerade föräldraskapet är ett ideal som enligt studier framför allt präglar svenska
medelklassfamiljers vardag, i vilken barnen utgör det nav kring vilket familjelivet
huvudsakligen kretsar (Forsberg 2009, jfr Lind 2013).

Rapportens upplägg

Efter inledningen med bakgrund, tillvägagångsätt och material, teoretisk ram och en
beskrivning av uppdraget och genomförandet ges i följande kapitel (4) en beskrivning
och problematisering av begreppet föräldrastöd. I kapitel 5 presenteras en övergripande
kartläggning av projekten, baserad på såväl de handlingar som finns på Arvsfonden som
på en genomförd enkät och i vissa fall telefonsamtal med projektansvariga. I kapitlet
finns också en beskrivning av projekten utifrån den kategorisering som gjorts utifrån
syfte och inriktning. I samma kapitel ges därutöver en fördjupad diskussion om de
målgrupper som huvuddelen av projekten riktats mot. Efterföljande kapitel (6), är en
redogörelse för och en beskrivning av de projekt som valts ut som fallstudier. Efter
beskrivningen följer en fördjupning av några av de mest analytiskt intressanta spåren
som studien av fallstudierna visat. I kapitel 7 redogörs för kvarlämnade spår och de
kunskaper som projekten och uppföljningen genererat. Det avslutande kapitlet (8)
består av en diskussion om de slutsatser som kan dras av uppföljningen.
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4. Föräldrastöd – en översikt

Föräldrastöd som begrepp används på många olika sätt och i flera olika betydelser.
Under senare tid har begreppet emellertid fått en mer precis betydelse. Regeringen
definierar föräldrastöd som
en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella,
kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala
nätverk (www.regeringen.se).

Föräldrastöd är därutöver ett begrepp som under det senaste decenniet har fått en
framskjuten position i samhället, både på en politisk och praktisk nivå. Bakgrunden är
den relativt nya insikten att betydligt fler barn än man tidigare trott lider av psykisk
ohälsa med stora samhälleliga kostnader som resultat. Botemedlet heter som så många
gånger förut förebyggande hälsofrämjande arbete i vilket föräldrarnas relation till barnet
anses vara nyckeln till hens välmående. Eftersom föräldrar idag anses osäkra i sin
föräldraroll är det mot föräldrarna stödet från samhället i första hand riktas.
Idén om att föräldrar behöver stöd i sitt föräldraskap är ingen ny företeelse utan har
varit en av välfärdsstatens mest centrala praktiker under hela 1900-talet om än i olika
begreppsliga tappningar. Om det på 1970- och 80-talen hette föräldrautbildning kallas
det från 1990-talet och framåt för stöd till föräldrar. Men själva idén om att föräldrar
antingen är inkapabla eller osäkra i sin föräldraroll och/eller okunniga om barns hälsa
och utveckling kan sägas ha funnits närvarande sedan 1920-talet (Gustafsson 2010).

I Sverige finns väl utbyggda system som gynnar och stödjer föräldrar. Dels finns sedan
1947 ett ekonomiskt stöd från samhället i form av allmänna barnbidrag, subventionerad
barnomsorg och föräldraförsäkring, dels utbildas föräldrar i barnavård via den generella
mödra- och barnhälsovården som funnits sedan 1930-talet. Därtill kan fria skolmåltider
och allmän förskola ses som ytterligare varianter på stöd till föräldrar.

Gemensamt för dessa samhälleliga satsningar på föräldraskap är att det handlar om
kompensatoriska åtgärder där samhället ger sig själv positionen som ett slags förälder åt
föräldrarna. Genom åren har diskussioner och det konkreta arbetet haft olika fokus. Om
det i slutet av 1800-talet handlade om att erbjuda folkskola för alla barn och på 1960talet om barnomsorg för alla, så kan det idag sägas därutöver handla om
kunskapsförmedling och utbildning av föräldrar till barn med särskilda behov (Sandin
2011). Statens syfte med föräldrautbildning och föräldrastöd har inte enbart handlat om
att erbjuda kunskap och stöd utan även om att skapa goda medborgare för ett framtida
samhälle. Eftersom föräldrarna i egenskap av okunniga och/eller illvilliga kan utgöra ett
hot mot detta framtidsprojekt behöver barnen, för samhällets skull, räddas. Att satsa
pengar på utbildning och stöd till föräldrar kan på så sätt ses som ett sätt för samhället
att investera för framtiden.
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Sedan en tid tillbaka har emellertid både stödet och satsningarna ökat. Dessutom har
välfärdsstaten under de senaste decennierna ändrat karaktär. Som berördes under
rubriken teoretiska utgångspunkter har välfärdsstatens institutioner alltmer lämnat sin
auktoritära och uppfostrande roll och istället intagit positionen som möjliggörare och
stödjare. Satsningarna på förebyggande insatser vittnar till exempel om en syn på
medborgaren som någon som i hög utsträckning själv tar ansvar för sin välfärd och sitt
välmående. Betoningen på valfrihet och egenansvar har tillsammans med en tilltagande
individualisering ökat (jfr Petersson m.fl. 2012). Målet är att få medborgarna att själva
vilja och välja att anlita expertisen.

Statliga utredningar och utveckling av och strategier för föräldrastöd

I slutet av 2008 publicerades den statliga utredningen om föräldrastöd, Föräldrastöd – en
vinst för alla: Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras
föräldraskap (SOU 2008:131), där kommuner, landsting och ideella organisationer
uppmuntras att utveckla och samordna föräldrastöd i olika former. Den nationella
strategin betonar generella insatser, det vill säga insatser som är riktade till alla
föräldrar med barn mellan 0–18 år. Generella insatser syftar huvudsakligen till att
förebygga en viss problematik (prevention) och främja hälsa (promotion). Föräldrastöd
definieras som ”ett brett utbud av insatser som föräldrar erbjuds ta del av och som syftar
till att främja barns hälsa och psykosociala utveckling” (SOU 2008:131, s. 45).
I utredningen framkom vidare att det stöd och den hjälp som erbjuds till föräldrar är
ojämnt fö rdelat och varierar i så vä l kvalitet som kvantitet, och att skillnader finns bå de
mellan olika kommuner och inom dem. Fö rä ldrastö dsutredarna anger några tänkbara
förklaringar till dessa stora skillnader, nämligen vilken kapacitet, kompetens och även
vilket engagemang personalen har fö r att bedriva fö rä ldrastö dssamarbete. De menar
vidare att resurser och organisatoriska lösningar har stor betydelse för vilket
föräldrastöd som erbjuds till föräldrar samt hur detta utvecklas.

Sommaren 2009 utlyste Folkhä lsoinstitutet (idag Folkhälsomyndigheten) medel som
kommuner i samverkan med ett lärosäte kunde söka för att utveckla ”det generella
förebyggande föräldrastödet” (www.fhi.se, Sandin & Bergnéhr 2013). Uppdraget till
Folkhälsoinstitutet kom från regeringen och medlen som gavs till kommunerna uppgick
sammanlagt till 200 miljoner kronor. Programmen och modellerna som erhöll medel
beskrivs vara evidensbaserade, det vill säga att det kan beläggas vetenskapligt att
utbildningen påverkar kursdeltagarna i positiv riktning. Många av de program och
modeller som kunde startas genom medlen är utvecklade i de anglosaxiska länderna
Storbritannien, USA, Canada och Australien (jfr Sandin 2011).
För att utveckla föräldrastödet tog regeringen 2009 fram Nationell strategi för ett
utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla. Bakgrunden beskrivs enligt följande:
Regeringen ser med oro på utvecklingen av barns och ungdomars hälsa,
framför allt den psykiska hälsan. Under de senaste två decennierna har

25

exempelvis psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet,
sömnbesvär, trötthet och huvudvärk ökat bland ungdomar i skolåldern.
En stor del av dessa stressrelaterade symptom är vanligare bland flickor
än bland pojkar. Även andelen ungdomar som vårdas på sjukhus för
depression och ångest har ökat. Ett utvecklat universellt förebyggande
föräldrastöd kan vända den negativa utvecklingen av barns och
ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Stöd och hjälp i föräldraskapet kan
öka andelen barn som har goda relationer med föräldrarna och
därigenom öka barnens möjligheter till en god hälsa och ett gott liv.
Regeringen har därför tagit fram den strategi för ett utvecklat
föräldrastöd som här presenteras. (www.regeringen.se)
I regeringens nationella strategi för föräldrastöd definieras föräldrastöd som ”en
aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala
utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk”. Vidare bör föräldrastöd ”baseras
på ett tydligt barnrättsperspektiv och utgå från det gemensamma och jämställda
föräldraskapet och ansvarstagandet” (www.regeringen.se). Målet med satsningen var
uppdelad på tre delmål:
Delmål 1

Öka samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar
sig till föräldrar.
Delmål 2
Öka antalet hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar.
Delmål 3
Öka antalet föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande och
universella, evidensbaserade föräldrastödsprogram.
(Folkhälsomyndigheten 2014)
Bakgrunden till satsningen var delvis att stävja den nedslående utvecklingen av barns
och ungdomars hälsa. En nyligen utkommen rapport från folkhälsomyndigheten visar till
exempel att så många som nästan 60 procent av alla flickor i femtonårsåldern uppger att
de har haft minst två somatiska eller psykiska besvär mer än en gång i veckan de senaste
sex månaderna, Mellan åren 1985/86–2013/14 har andelen flickor i femtonårsåldern
som
upplever
somatiska
eller
psykiska
besvär
fördubblats
(http://www.folkhalsomyndigheten.se).

Satsningarna på föräldrastöd och olika slags föräldrastödsprogram hänger även samman
med att fler och fler barn lider av koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet eller
lider av andra slags beteendestörningar och beteendeproblem. Andelen barn som idag
diagnosticeras med adhd, add, asperger och störningar inom autismspektrat och så
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vidare har ökat markant under de senaste åren, i vissa fall har diagnoserna till och med
fördubblats. De strukturerade föräldrastödsprogram som COPE, Komet, Connect och De
otroliga åren erbjuder har visat sig ha goda effekter på barnens beteendeproblem och
föräldrarnas stress och dåliga hälsa (Socialstyrelsen 2014). 3 Eftersom
föräldrastödsprojekten i denna uppföljning inte i någon större utsträckning har riktats
mot föräldrar till barn med så kallade neuropsykiatriska diagnoser kommer just denna
problematik och satsning på föräldrastöd inte att diskuteras närmare. Däremot är det
viktigt att poängtera att många av de föräldrastödssatsningar som samhället har gått in
med under de senaste åren har sitt fokus på denna kategori av föräldrar. Detta gäller
även för ett antal projekt som fått medel från Allmänna arvsfonden mellan åren 2009–
2016. Ett flertal av dessa projekt riktas mot föräldrar med olika former av psykisk eller
intellektuell funktionsnedsättning. Därtill riktas ett projekt specifikt mot barn med
autism. Dessutom använder några av de sentida projekten just dessa strukturerade
föräldrastödprogram som omnämns ovan som till exempel COPE och Komet.

Universellt, selektivt och indikerat föräldrastöd

I satsningarna från regeringen, Folkhälsoinstitutet och sedermera Folkhälsomyndigheten
skiljer man på olika former av föräldrastöd. Dels universellt föräldrastöd riktat till alla
föräldrar (cirka 80 % av alla föräldrar), dels så kallat selektivt föräldrastöd som är riktat
till föräldrar med barn som ingår i en riskgrupp (cirka 15 % av alla föräldrar) och till sist
indikerat föräldrastöd som är föräldrastöd riktat till familjer med stora och identifierade
problem (ca 5 % av alla föräldrar). Beroende på vilken nivå programmet eller projektet
befinner sig på föreslås olika former av stödåtgärder.
Universellt föräldrastöd
Exempel på stödåtgärder:
• Föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovården
• Studiecirklar för föräldrar
• Föräldramöten på olika teman i förskola och skola
• Webbplatser på internet
• Universella föräldrastödsprogram (föräldrakurser)
Selektivt föräldrastöd
Exempel på stödåtgärder:
Föräldrastödsprogram för föräldrar med
beteendeproblem, stödtelefon m.m.
Indikerat föräldrastöd
Exempel på stödåtgärder:

COPE, Komet, Connect och De otroliga åren är alla exempel på manualbaserade program och
utbildningar för föräldrar vars syfte är att förbättra anknytning, kommunikation, förståelse och
beteende mellan barn och föräldrar.

3
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Individuella råd- och stödsamtal m.m.

Huruvida stödet från samhället till föräldrar ska vara universellt eller riktat mot särskilt
behövande är en svår fråga för välfärdssamhället och har så varit under större delen av
1900-talet. En viktig aspekt som ofta lyftes fram under uppbygganden av välfärdsstaten
var att ingen skulle behöva känna sig utpekad som särskilt behövande. Därtill har
argumentet att man aldrig på förhand kan veta vilka föräldrar som kommer att behöva
stöd lett till att föräldrar och barn som inte har några särskild problem ändå bjudits in att
delta i föräldrautbildningar och kontinuerliga hälsokontroller (Folkhälsomyndigheten
2014, Hörnfeldt 2009). Att erbjuda alla föräldrar föräldrastöd i form av kortare
föräldrautbildningar via mödra- och barnhälsovården har visat sig ge goda resultat i ett
längre perspektiv. Sedan en tid tillbaka har emellertid det selektiva föräldrastödet, det
vill säga samhällets stöd till vissa grupper av föräldrar och barn, ökat.
Samtidigt med de sedan millennieskiftet ökade satsningarna på föräldrastöd till föräldrar
med barn som uppvisar så kallad beteendeproblematik visar nationell statistik att många
barn och föräldrar lever i ekonomiskt utsatta situationer, i synnerhet gäller detta familjer
med ensamstående föräldrar, familjer där båda föräldrarna är arbetslösa och familjer
med endast en förvärvsarbetande förälder (SCB 2009). Cirka 14 procent av alla barn i
Sverige levde eller riskerade år 2008 att leva i vad EU definierar som ekonomisk
utsatthet. Vart tredje barn till ensamstående föräldrar lever i ekonomisk utsatthet,
jämfört med vart tionde barn till sammanboende föräldrar. Nästan vartannat barn med
utländsk bakgrund lever också i ekonomisk utsatthet jämfört med vart tionde barn med
svensk bakgrund (SCB 2009). Att leva i ekonomisk utsatthet som barn innebär ofta att
inte kunna delta i aktiviteter som andra barn, att inte få möjlighet att besöka
nöjesparker, museer, biografer och teatrar, att inte kunna välja kläder, att inte kunna
resa utomlands samt att känna sig osäker på om det finns tillräckligt med mat hemma.

Studier visar också att barn i socioekonomiskt utsatta hushåll i högre grad än andra barn
riskerar att ha dåliga relationer till sina föräldrar, till vänner och till andra vuxna i
omgivningen. Dessutom riskerar dessa barn att misslyckas i skolan. Statistiken visar
också att barn som bor i så kallat socioekonomiskt utsatta områden presterar sämre i
skolan än andra barn (Skolverket 2015). Statistiken visar också att föräldrarnas
utbildningsnivå kanske är den viktigaste faktorn för barnens skolresultat oavsett etnisk
bakgrund. I Sverige har betydelsen av barnets familjebakgrund för barnets framgångar i
skolan legat på ungefär samma nivå sedan 2003 (Skolverket 2015). Under senare år har
undersökningar med fokus på barns hälsa visat att familjers ekonomiska situation har
stor betydelse för barns och ungdomars hälsa och välmående. En aspekt som även
kommer att lyftas fram i denna uppföljning.
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5. Projekten – en övergripande bild

Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av projekten vilken inkluderar
verksamhetsområden, målgrupper, medelstilldelning, inriktningar avseende metoder
samt projektens överlevnad. Därefter sammanfattas de frågor och problemställningar
som projekten har velat belysa och åtgärda.

Översiktlig beskrivning
För att ge en övergripande bild av de sammanlagt 131 projekt som tilldelats medel från
Allmänna arvsfonden följer en sammanställning som bygger på material från
organisationernas egna ansökningshandlingar och redovisningar till Arvsfonden samt på
de enkäter som skickades ut till merparten av projekten. Gemensamt för projekten är att
de i någon mån syftar till att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och bidra till barns bästa.
De första projekten startade 1994 och de sista avslutades 2012–2013. Eftersom
projekten härrör från en lång tidsperiod är bredden stor på vad som innefattas i
begreppet föräldrastöd. Merparten av projekten har också genomförts innan
föräldrastöd blev ett begrepp på det sätt det idag diskuteras och ges mening.
Projekten fördelar sig geografiskt på 75 projekt i Stockholm (58 %), 8 i Göteborg (6 %),
10 i Malmö (8 %) och 3 i Uppsala (2 %). I övriga landet har medel tilldelats till 6 projekt
norr om Dalälven (5 %) och 28 söder om Dalälven (21 %). Bidragen till projekten
varierar mellan 35 000 kronor och 8 444 000 kronor. Av projekten är 42 ettåriga, 28
tvååriga och 56 treåriga. 4 projekt är fyraåriga. De projekt som löper över mer än ett år
redovisas varje år under projekttiden och projektansvarig(a) söker ett år i taget.

Arvsfonden ger bidrag till projekt som har barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning som målgrupper. Flertalet av projekten i denna utvärdering riktar
sig emellertid indirekt till barn i och med att projekten i första hand avser att stödja
föräldrar i sitt föräldraskap. Samtidigt haltar denna beskrivning något eftersom vissa
projekt vänder sig direkt mot barnen och ungdomarna. En stor del av projekten handlar
om olika utbildnings- och informationsinsatser till föräldrar, något som kommer att
diskuteras längre fram i rapporten.
Projektens verksamhetsområden
Projekten har i denna uppföljning delats in i följande kategorier: målgrupp, organisation,
medelstilldelning, syfte och mål med projektet, metod/arbetssätt samt överlevnad.

Föräldrastöd som kategori rymmer många olika inriktningar och projekt. Vid
genomgången av dokumenten gjordes en första sortering av projekten i målgrupper. I
tabellen nedan listas de inriktningar och målgrupper som projekten har haft.
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Tabell 1. 4
Projektens målgrupper och fokusområden

Målgrupp
Föräldrar och barn med ”icke-svensk bakgrund”
Funktionsnedsättning
Allmänt föräldrastöd (barns rättigheter)
Sexuella övergrepp, våld och mobbning
Barn och föräldrar med nära anhörig i fängelse
Missbruksproblematik
Mat, amning och hälsofrämjande aktiviteter för barn inkl. idrottande
Ensamma föräldrar och unga mammor/tjejer
Metoder
för
samarbete
mellan
föräldrar
och
skola
(dialog/utvecklingssamtal)
Arbetslöshet
Pappor
Förebyggande fysisk och psykosocial hälsa
Föräldrar till adopterade barn
Separerade, särboende, styvföräldrar och fosterbarn
Föräldrar till prematura barn och tvillingar
Summa

Antal
36
11
14
9
8
8
6
7 (6/1)
6
5
4
4
3
3
3
127

Som framgår av tabellen är föräldrastöd som kategori oerhört bred och rymmer det
mesta som rör barns liv. Att kategorin tolkats på detta breda sätt av Arvsfonden har att
göra med att föräldrastöd som begrepp inte under 1990-talet var särskilt definierat och
elaborerat, vilket har fått till konsekvens att projekt som idag kanske inte skulle
kategoriseras som föräldrastöd ändå har sorterats in under denna kategori. Föräldrastöd
kan enligt sammansättningen av projekt som omfattas av denna uppföljning således
innebära många olika aspekter av föräldraskapet som att bedriva föräldrautbildning
(allmän eller riktad), utbildningar för personer som arbetar med barn,
diskussionskvällar och samtalsgrupper för föräldrar, barngruppsaktiviteter,
metodutveckling för samverkan mellan hälsovård, skola och socialtjänst, utvecklandet av
läromedel, informationsskrifter, modeller och metoder med mera. Sett över
undersökningsperioden 1994–2009 bedömer jag det som att arvsfonden över tid har
arbetat fram mer specificerade sätt att tematisera och kategorisera projekten. Därtill har
4

Vissa projekt går att placera i flera kategorier samtidigt. Det kan till exempel handla om ett
projekt som riktar sig mot barn med invandrarbakgrund med funktionshinder. I dessa fall har jag
valt den kategori som jag har tolkat som den mest centrala för projektet. Resultatet av tabellen
inbegriper endast 127 projekt, vilket beror att 4 projekt är fortsättningar på tidigare beviljade
projekt.
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som tidigare diskuterats föräldrastöd som begrepp och metod under den senaste
tioårsperioden fått en i samhället upplyft status, vilket har inneburit att idéerna om vad
föräldrastöd är och hur det ska bedrivas har blivit alltmer specificerat och
systematiserat.
Ser man till projekten som fått stöd mellan åren 2009–2016 framgår att projekten som
riktas mot föräldrar och barn med ”icke-svensk bakgrund” alternativt till vissa etniska
grupper och mot föräldrar och barn med funktionsnedsättning även fortsättningsvis
dominerar.
Till vem har pengarna gått?
Ett annat sätt att kategorisera projekten är genom att redovisa vilka organisationer som
har fått pengar.
Tabell 2.
Organisationer som fått pengar
Projekttyp
Antal projekt
Nationell organisation
53
Lokal/regional organisation
26
Offentlig huvudman
14
Stiftelse/ekonomisk förening
13
Studieförbund
11
Trossamfund/religiös förening 7
Idrottsförening
3
Professionsorganisation 5
2
Privat företag
1
Kulturförening
1
Sammanlagt antal projekt

131

Med nationell organisation avses här exempelvis BRIS (barnens rätt i samhället),
Riksföreningen Autism, Adoptionscentrum, Sveriges Makalösa Föräldrar samt Sveriges
Blåbandsförbund. Med lokal/regional organisation avses exempelvis 4H-gården
Odenslund, Aktiv ungdom i Leksand, IOGT-NTO Hedemora, Kurdiska
ungdomsföreningen i Göteborg och föreningen Söndagsföräldrar i Malmö.
Stiftelse/ekonomisk förening är bland andra Stiftelsen Stora Sköndal, Rapunzwl
Ekonomisk förening, Sundbybergs Folkhögskola, Stiftelsen Ransbergs Herrgård samt
Stiftelsen Fryshuset.

5

Med professionsorganisation avses exempelvis Svenska Barnmorskeförbundet.
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Av tabellen framgår att en viss del av medlen tillfallit offentlig huvudman. Min
bedömning, utifrån dokumentanalysen, är att Arvsfonden har beviljat ekonomiskt bidrag
till 14 projekt (av totalt 131 projekt) inom området föräldrastöd, vars
verksamhet/aktivitet tydligt kan anses ingå i offentlig huvudmans ordinarie
ansvarsområden. Bland projektägarna finns exempelvis kommuner och
stadsdelsförvaltningar som fått medel för särskilda satsningar på det svenska språket
eller annan uppsökande verksamhet för barn som inte är inskrivna på förskola
(Botkyrka kommun) alternativt erhållit medel för att utveckla metoder i arbetet med
särboende barn och föräldrar (Värmdö kommun). Speciellt för dessa projekt är dock att
de bygger på nära samarbeten med frivilligorganisationer eller andra former av
organisationer som inte faller in under offentlig verksamhet. Enligt Allmänna
arvsfondens krav för medelstilldelning kan offentliga huvudmän söka (och få) medel så
länge projektet bedrivs i ett nära samarbete med en ideell organisation. Sett till hela
projektperioden 1994–2009 har dock antalet offentliga verksamheter som erhållit medel
minskat.
Ett privat företag, Internationella skolan i Nacka, har fått medel för ett projekt för att
utveckla kommunikationen mellan skola och målsmän genom samverkan.

Eftersom projekten är många går det inte att redovisa alla organisationerna i detalj, men
det är ändå viktigt att påpeka att några organisationer genom åren har fått medel för
flera projekt. I tabellen nedan redovisas de organisationer som erhållit medel för minst
fyra projekt.
Tabell 3
Organisationer som har fått medel för minst fyra projekt
Organisation/förening
Antal projekt
Studiefrämjandet
6 (olika lokala kontor)
Föreningen Bryggan

5

Riksförbundet hem och skola och hem- 5 (varav två till lokala föreningar)
och skolaföreningar
Stiftelsen Fryshuset
4 (varav ett projekt erhållit medel två
gånger)
BRIS (Barnens rätt i samhället)
4
RBU
(Riksförbundet
för 4
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)
Summa
28
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Som framgår i tabellen är det sammanlagt en femtedel av medlen som går till vissa (stora
och etablerade) organisationer. Sett till projekten som helhet överväger emellertid
enskilda föreningar och stiftelser som huvudsakligen finansierar sin verksamhet genom
stöd från bland annat Allmänna arvsfonden. Utöver detta har 7 religiöst förankrade
organisationer och föreningar fått medel vid ett eller flera tillfällen. Huvudparten av
dessa är kristna organisationer och föreningar.
Några av de beviljade projekten är vidareutvecklingar av tidigare beviljade projekt. Ett
exempel på en sådan vidareutveckling är projektet Solrosen som fått medel vid två
tillfällen under den studerade perioden. Verksamheten riktar sig mot barn som har en
förälder eller en nära anhörig i fängelse och har bedrivits av den ideella föreningen
Göteborgs Räddningsmission. Projektet fick medel 1999 och 2006. Vid det andra tillfället
söktes medel för en vidareutveckling av projektet i syfte att kunna nå fler barn och
ungdomar i fler regioner samt för att arbeta fram nya arbetssätt och nya metoder.

Ytterligare ett sätt att kategorisera projekten är att titta på hur många föräldrar (och
barn) som har nåtts av projekten. Detta är emellertid svårt att lista på något
övergripande sätt eftersom kvantiteten av de som nåtts av projekten inte alltid är något
som har uppgetts i slutdokumentationen. Det är också något som framkommer i
enkätsvar där frågan om hur många som nåddes av projektet uppfattas som svår att
svara på eller helt enkelt utelämnas i svaren. En informationsbroschyr, en film eller
handböcker som delas ut eller säljs av föreningar når med stor sannolikhet ut till en stor
andel föräldrar, vilket i och för sig inte nödvändigtvis innebär att den används av
föräldrarna. Exempelvis har många av de böcker och informationsskrifter som ett flertal
projekt resulterade i nått ut till alla medlemmar i en viss organisation. Ett exempel här är
ett av de tidigaste projekten i uppföljningen, Tvillingar/trillingar i förskola och skola
(redovisades 1996) som resulterade i boken ”Att leva med tvillingar”, vilken fortfarande
idag säljs av Svenska Tvillingklubben. Att ange kvantitativt hur många föräldrar som nås
av ett projekt säger emellertid lite om projektets betydelse och påverkan på
föräldraskap. Att 100 föräldrar tar del av en informationsskrift eller deltar i en
föreläsningsserie behöver inte betyda en större påverkan på föräldraskapet än när 10
föräldrar deltar i en särskild stödgrupp för föräldrar till utsatta barn.

Även om det är svårt att ange några exakta siffror för antalet föräldrar och barn som har
nåtts av projekten går det ändå utifrån underlaget för denna studie att dra slutsatser om
att det generellt sätt handlar om tusentals barn och föräldrar som i någon utsträckning
har nåtts av projekten som helhet. Tilläggas bör dock att många projekt beskriver att
förväntningarna på hur många föräldrar som skulle nås av projektet inte alltid
motsvarades av hur det faktiskt sedan blev.
Projektanslag
Som nämndes ovan beviljades totalt 198 494 400 kronor till 131 projekt relaterade till
föräldrastöd. Av tabellen nedan framgår att summan beviljade medel för de 106
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projekten som granskats närmare konstant har ökat under åren. Trots att antalet projekt
som har beviljats medel mellan åren 2005–2009 är färre (38) än under perioden 2000–
2004 (40), så har medelstilldelningen per projekt i genomsnitt ökat från 1 224 900 till
2 832 289. Det innebär således mer än en fördubbling av medel per projekt.

De 106 projekten som granskats närmare har vidare kategoriserats med utgångspunkt i
en tredelad tidsindelning: projekt som påbörjades mellan åren 1994–1999, projekt som
påbörjades mellan åren 2000–2005 och projekt som påbörjades mellan åren 2006–2009.
Tabell 4
Projektmedelfördelningen över tid
Startår
Antal projekt
Beviljade
medel
1994–1998
27
23 564 000
1999–2004
40
48 996 000
2005–2009
38
107 627 000
Summa:

105

180 187 000

Projektbidragen är självklart en viktig aspekt som skapar handlingsutrymme för
föreningarna och organisationerna att genomföra sina idéer, att vara nyskapande och
utveckla metoder och engagemang som lever vidare. Anslagen varierar kraftigt mellan de
olika projekten, från 35 000 kronor till föreningen Stödnätet för ett projekt om att
underlätta för invandrarbarn- och ungdomar att integreras i samhället till ett fyraårigt
projekt i föreningen Hushållningssällskapets förbund om livsstil och hälsa riktat mot
föräldrar, skolpersonal och barn/ungdomar i åldrarna 10–16 år. Detta projekt erhöll
8 444 000 kronor.

Föreningen Furuboda var näst största mottagare med 6 524 000 kronor som gavs till ett
treårigt projekt (som blev tvåårigt) om kommunikativa mötesplatser för barn med
omfattande funktionshinder. Därefter fick föreningen Räddningsmissionen projektmedel
på 6 028 000 kronor för ett projekt om utvecklandet av nya metoder och nya modeller
för att kunna nå fler barn och ungdomar i åldern 4–18 vars föräldrar sitter i fängelse.
Ytterligare en stor bidragstagare var Stiftelsen KFUM Fryshuset som erhöll 5 248 000
kronor för att skapa helhetsbaserade verktyg för skola, föräldrar och fritidsaktiveter i
syfte att undvika att barn och ungdomar hamnar i destruktiva utanförskap. Stiftelsen
Fryshuset har beviljats medel för sammanlagt 4 stycken föräldrastödsprojekt vilka även
ingår i denna utvärdering.
De projekt som startades under 2010 och senare ingår inte i denna utvärdering. Däremot
kan det vara av intresse att nämna att flera av de organisationer och föreningar som fått
stöd mellan åren 1994–2009 har fått ytterligare medel under den senaste
femårsperioden. Exempel på organisationer som har fått fortsatt stöd från Allmänna
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arvsfonden är Bryggan (idag Bufff – Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i
fängelse), KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och stiftelsen Bräcke Diakoni.

Redogörelsen för vilka projekt som erhållit mycket eller lite projektmedel ger inte bara
en fingervisning om den ekonomiska variationen mellan projekten, den ger också en
inblick i den mångfald av teman och inriktningar som inryms i Arvsfondens projekt till
föräldrastöd.

Projektens inriktning
Projektansökningarna kännetecknas som sagt av en storvariation när det gäller syfte
och målgrupp. En del betonar tydligt en speciellgrup ps behov, som exempelvis barn
och föräldrar med utländsk bakgrund eller barn till en frihetsberövad förälder, medan
andra handlar om att skapa verksamheter och mötesplatser för att förbättra vardagen
för föräldrar i största allmänhet eller att i allmänhet förebygga barns psykiska och
fysiska ohälsa. Många ansökningar går ut på att organisera eller ta fram utbildningar och
utbildningsmaterial och förmedla information om barn till föräldrar. Merparten av
projekten är inriktade mot föräldrar även om vissa projekt har de professionella eller
barn och ungdomar som målgrupp.

De 106 projekten har genomfört en rad olika aktiviteter som alla har anknytning till
föräldrar och barn. Men aktiviteterna som projekten har genomfört skiljer sig på en rad
sätt. Nedanstående tabell visar ett sätt att kategorisera projekten utifrån deras syftesoch målbeskrivningar. Underlaget för kategoriseringen är främst de dokument som finns
arkiverade hos Arvsfonden i vilka projektinitiativtagarna beskriver projektens syften och
planerade verksamhet samt enkätsvaren. Jag har valt att kategorisera projekten i
följande fem kategorier:
1. Projekt som huvudsakligen syftat till att sprida information direkt till föräldrar i
utbildningsverksamhet eller mer indirekt i form av en bok eller en broschyr
(Sprida information och kunskap).
2. Projekt som huvudsakligen syftat till att utveckla en ny metod för föräldrastöd
(Metodutveckling).
3. Projekt som syftat till att skapa mötesplatser med fokus på utbyte av erfarenheter
av föräldraskap alternativt mötesplatser för barn (Sociala mötesplatser).
4. Projekt som syftat till att utbilda personal (Utbildning av personal eller
samtalsledare).
5. Projekt som huvudsakligen handlat om att starta en ny verksamhet för föräldrar
(Ny verksamhet).

Tabell 5
Antal projekt inom respektive kategori
Tema

Antal
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Informations- och kunskapsspridning
Metodutveckling
Sociala mötesplatser
Utbildning av personal
Ny verksamhet
Summa

38
26
18
12
12

106

Att kategorisera projektens inriktning och verksamhet på detta sätt är en
”forskarkonstruktion” som i viss mån ger en förenklad och begränsad överblick. Flera av
projekten som kategoriserats som Informations- och kunskapsspridning har även
fungerat som sociala mötesplatser. På samma sätt skulle även de projekt som placerats
in under kategorin Ny verksamhet kunna placeras in under någon av de övriga
kategorierna eftersom verksamheten mycket väl kan innehålla moment av informationsoch kunskapsspridning. Jag har dock valt att kategorisera projekten i den kategori som
jag uppfattar som den mest centrala för projektets syfte och mål. De projekt som har
placerats in under kategorin Sociala mötesplatser har emellertid inte haft som sitt mål att
överföra kunskap utan snarare låta deltagarna mötas och själva avgöra vilka frågor och
teman som för dem har varit viktiga att mötas kring. På ett liknande sätt kan Utbildning
av personal även innehålla inslag av Metodutveckling.

Ett exempel på hur vissa verksamheter har flera syften och mål är projektet Livsnära
som drevs av Örebro Kristna Samarbetsråd där målet var att starta en föräldraskola för
långtidsarbetslösa och/eller sjukskrivna samt bidragsberoende kvinnor. Verksamheten
bestod av teoretiska och praktiska cirkelstudier, diskussionskvällar, konferenser och
seminarier om föräldraskap. Cirkelledarna rekryterades bland kvinnorna själva som fick
en utbildning i att organisera och genomföra cirklarna och få till stånd andra aktiviteter
med barn och föräldrar. På så sätt syftade projektet både till information och
kunskapsförmedling samt till att skapa en social mötesplats. I tabellen har emellertid
projektet kategoriserats som Information och kunskapsspridning eftersom projektets mål
var att det skulle resultera i ett ”livslångt återkommande vardagslärande”.

Ett annat projekt som också är ett bra exempel på hur mål och syften med verksamheten
löper tvärs igenom målkategorierna är projektet Bryggan som bedrevs av KRIS
(Kriminellas Revansch i Samhället). I projektet skulle både barn och föräldrar inkluderas
med
barnoch
ungdomsaktiviteter,
gruppverksamhet,
föräldragrupper,
föräldrautbildning för frigivna föräldrar, föräldraläger och rådgivning. Även om projektet
syftade till kunskapsöverföring har det kategoriserats som Social mötesplats eftersom
kunskapen främst var tänkt att komma från deltagarna själva. Sett till helheten av
projekten är det relativt få projekt som har inkluderat barnen själva i verksamheten
varför detta projekt även här fungerar som ett exempel på detta.

36

Trots dessa överlappningar i mål och syften ger tabellen en tydlig slagsida åt projekt som
i första hand velat förmedla kunskap och sprida information samt utveckla nya metoder
för föräldrastöd.
Metoder och tillvägagångssätt
Projekten har genomfört sina mål på många olika sätt. Vissa har anordnat konferenser,
studiedagar, informationsmöten med mera. Andra har haft som syfte att författa en
skrift, bok eller att sätta upp en teaterföreställning eller göra en film om ett bestämt
tema. Därutöver har en stor andel projekt organiserat studiecirklar och mer informella
mötesplatser för barn och föräldrar. Som vi såg i tabell 5 har också 12 projekt syftat till
att utbilda personal eller samtalsledare. Det är svårt att dra några slutsatser om huruvida
vissa tillvägagångssätt skulle vara mer lämpade än andra eftersom varje projekt och
syfte är unikt. Däremot tycks de projekt som tidigt engagerat målgruppen oavsett om det
handlar om ta fram en skrift, skapa en ny verksamhet eller inrätta sociala mötesplatser få
ett större gehör och på så sätt också fler deltagare. Därtill ökar överlevnadsgraden för
projekten om de projektledarna har erfarenhet av de metoder och arbetsformer som
används.

Generella tendenser

En tydlig tendens i materialet är att begreppet förälder i mångt och mycket är synonymt
med mödrar. De projekt som har som syfte att stödja föräldrar, vänder sig i första hand
till mödrar. Vissa projekt (4 stycken) vänder sig dock mot en uttalad målgrupp i form av
fäder. I några fall riktar sig projektet till både mödrar och fäder. Den övergripande
tendensen är emellertid att kön ges stor betydelse som kategori när projekt ska initieras.
Projekten som explicit riktar sig mot mödrar har alla en ytterligare problematiserande
faktor såsom ålder, socioekonomisk situation (unga/ensamstående mammor) och/eller
nationell eller etnisk tillhörighet respektive mer allmänt migrationserfarenhet. Projekten
som riktas mot fäder formuleras framför allt utifrån en idé om att fäder saknar sociala
sammanhang eller mötesplatser där fader- eller föräldraskapet som sådant står i
centrum. Därtill finns ett fåtal projekt som riktar sig till män och fäder och som har så
kallat hedersrelaterat förtryck i fokus.

En annan tydlig tendens är att många av projekten – framför allt gäller detta projekten
som beviljades medel under 1990-talet – riktas mot föräldrar med utländsk bakgrund.
Denna kategori är överlägset den mest vanligt förekommande bland de 131 projekten.
Sammanlagt är det, som tabell 1 visar, 36 projekt som riktar sig mot denna målgrupp.
Det finns ett slags underförstådd konsensus i syftesformuleringarna om att dessa
föräldrar både har det svårt på olika sätt och behöver utbildning i svensk barnuppfostran
och svensk jämställdhet. Detta utvecklas vidare under rubriken Att rädda barnen i det
avslutande kapitlet.
En annan generell tendens är den att föräldrar som av olika skäl kategoriseras som
särskilt utsatta också tillskrivs bristande kunskap om barn och ungdomar samt dålig
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tillgång till sociala nätverk (jfr Lind 2013:14). Det kan handla om otillräcklig kunskap om
mat och matlagning, låg medvetenhet om hur de dagliga vanorna påverkar livsstil och
hälsa eller bristande förståelse för det svenska skolsystemet. Grundtanken att föräldrar
behöver utbildas och ges information och kunskap om föräldraskap motsvaras också av
regeringens skrivelse om ett utvecklat föräldraskap, En vinst för alla från 2009, där
följande formulering om innebörden av föräldrastöd finns:
en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barnets hälsa, emotionella,
kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker deras sociala nätverk”
(Socialdepartementet 2009, s. 1)

På så sätt ställs också krav på att föräldrastödsaktiviteter ska leda till att öka föräldrars
kunskaper om barn utifrån vissa på förhand givna kunskapsramar. Dessa ramar är
emellertid inte alltid så tydligt uttryckta i ansökningshandlingarna för projekten. I
merparten av dessa är, så att säga, kunskapen förgivettagen och presenteras eller
diskuteras därför inte. Därför är det i vissa fall svårt att veta huruvida denna kunskap är
vetenskapligt grundad eller om den snarare bottnar i ett slags kulturella normer om
föräldraskap.

I regeringens skrivelse lyfts även värdet av sociala nätverk fram. Som tabell 5 visar har
17 projekt syftat till att skapa mötesplatser för föräldrar, både i egenskap av att tillhöra
en särskild grupp föräldrar som pappor eller ensamma mammor eller föräldrar som har
barn med funktionshinder.

Slutligen är det sammantaget en rad organisationer som erhållit medel vid upprepade
tillfällen från Allmänna arvsfonden. I denna uppföljning gäller det framför relativt stora
och väletablerade organisationer som Bryggan (idag Bufff), RBU, Stiftelsen Fryshuset,
Hem- och skolaföreningar samt studieförbund. I vissa fall handlar det om
fortsättningsprojekt eller närliggande projekt där syftet har varit att vidareutveckla en
metod.

Genomförbarhet och överlevnad

När det gäller att se över projektens resultat och överlevnad, vilket är ett av denna
uppföljnings huvudsakliga motiv, utgår jag ifrån de fyra kategorier som Arvsfonden har
skapat för att omfatta de slutredovisade projekten.
Kategori 1 – Projekt som inte lämnar några spår

Projekt där det inte finns några spår av de intentioner som organisationen hade med sin
projektplan. Man lyckades helt enkelt inte genomföra det man fått pengar för. Här finns
exempelvis projekt som inte har nått ut till den målgrupp de avsett att nå, som bytt
personal eller som inte fått till det samarbete med andra organisationer som varit
avgörande för att projektet ska kunna genomföras.
Kategori 2 – Projekt som genomfört den verksamhet som planerats
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Projektet har gjort precis det som stod i projektplanen, till exempel en film, en
teaterföreställning eller en handbok. Dessa projekt har inte runnit ut i sanden, men inte
heller lämnat några synliga spår i det fortsatta arbetet. Det är svårt att avgöra om och i
sådana fall på vilket sätt erfarenheterna från projektet lever vidare. Även om de
aktiviteter som genomförts inom projektet inte längre finns kvar kan de verksamheter
som bedrivits under projektets gång ha varit mycket viktiga för deltagarna.
Kategori 3 – Erfarenheterna från projektet lever vidare

Detta är den bredaste kategorin. Projektet har exempelvis tagit fram en metod eller en
handlingsplan som nu används i organisationen eller i kommunen. Erfarenheterna tas
tillvara, men det kan vara svårt att få en uppfattning om i vilken utsträckning det sker.

Kategori 4 – Verksamheten lever vidare

Här finns projekt där verksamheten lever vidare och nu finansieras av organisationen
själv eller som helt eller delvis har tagits över av exempelvis en kommun eller finansieras
med statliga bidrag.

För att summera informationen om projektens genomförande och överlevnad har jag,
utifrån arvsfondens principer för kategorisering enligt ovan, placerat in projekten under
följande rubriker: inte genomfört, genomfört enligt plan, erfarenheter lever vidare,
verksamheten lever vidare.
Tabell 6
Överlevnad
Överlevnad
Inte
genomfört
Genomfört
enligt plan
Erfarenheter
lever vidare
Verksamheten
lever vidare
Summa:

1994–1998
1

1999–2004
2

2005–2009
1

Summa
4

9

11

5

25

12
2

24

18
2

33

20
12

38

50
16

95

11 av de 106 projekten har inte varit möjliga att kategorisera till följd av bristande
dokumentation.

Inte genomfört
Av de 106 projekt som studerats närmare i denna uppföljning är det 4 projekt som aldrig
genomfördes eller avbröts snart efter att det startats. I några fall kunde projektet aldrig
påbörjas, i andra fall gick det av olika skäl inte att genomföra projektet som det var tänkt.
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Med tanke på den stora mängden projekt som fått pengar är det förhållandevis få projekt
som kan kategoriseras som misslyckade eller inte genomförda. I ett av fallen handlade
det om att projektledaren och referensgruppen hade mycket olika uppfattningar om hur
projektet skulle bedrivas. I ett annat fall avslutades projektet efter det första året
eftersom den tilltänkta målgruppen inte visade något intresse. Lärdomen som
projektledarna gjorde gällande just detta projekt var att projektidén bör vara förankrad
hos målgruppen innan pengar söks och att målgruppen bör finnas med redan i
planeringsstadiet.

Genomfört enligt plan
50 projekt har genomförts enligt plan. Merparten av projekten faller in i denna kategori. I
denna grupp återfinns de projekt som levt upp till det som utlovades i ansökan. Projekt
som faller in under denna kategori är bland annat de projekt som hade som målsättning
att ge ut en bok, broschyr, handbok, informationsfilm eller liknande. Det gäller även
många av de mindre projekten och de mindre organisationerna som har syftat till
föreläsningsserier, konferenser för professionella eller som har anordnat aktiviteter för
en viss målgrupp. Dessa projekt har inte runnit ut i sanden, men inte heller lämnat några
tydliga spår i den ordinarie verksamheten.

Erfarenheter lever vidare
25 genomförda projekt har inneburit att erfarenheter lever vidare. Projekten inom
denna kategori har arbetat fram modeller eller metoder som lever vidare. Andra resultat
som lever vidare är till exempel filmer, böcker och informationsmaterial som fortfarande
används vid exempelvis utbildningar. Ett exempel på detta är ett projekt som syftade till
att ta fram en bok för barn om att födas för tidigt. Boken trycktes upp i ett relativt stort
antal exemplar och ges fortfarande som julklapp till medlemmar i föräldraföreningen
Prematurfödda Barn i Stockholm. Ett annat exempel på ett projekt där erfarenheterna
tydligt lever vidare är projektet Medvetna matval – en utbildning för småbarnsföräldrar
på öppna förskolan som bedrevs av Hushållningssällskapet under åren 2002–2003.
Projektets mål var att informera småbarnsföräldrar om vikten av att välja livsmedel och
matlagningsmetoder som främjar hälsan. Idag lever erfarenheterna och metoden vidare
genom hushållningssällskapets matkonsulenter, som genomför liknande uppdrag som
kommunerna köper in. Därtill används fortfarande det material som producerades av
projektet och som delades ut till föräldrarna även om det genom åren har modifierats
och utvecklats.
Ytterligare ett exempel på hur erfarenheter lever vidare är projektet Centrum för hälsa
och integration som bedrevs av Röda Korset i Växjö och pågick under 3 år. Projektet
syftade till att förebygga ohälsa hos nyanlända med flyktbakgrund utifrån ett
familjeperspektiv. I huvudsak utvecklades en särskild hälsosamtalsmetod som ger
fördjupad kartläggning av individens hälsa och livssituation utifrån ett familjeperspektiv.
Metoden var tänkt att användas som ett verktyg för aktörer som arbetar med nyanlända.
Erfarenheterna lever vidare efter projektets slut genom att personalen fortfarande
indirekt arbetar enligt de idéer och tankar som låg till grund för projektet. Dessutom
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finns delar av materialet fortfarande att ladda ner på Röda Korsets hemsida. Materialet
och erfarenheterna av projektet låg dessutom i viss mån till grund för de riktlinjer som
Socialstyrelsen 2011 tog fram för hälsosamtal/hälsoundersökningar för
asylsökande/nyanlända.
Verksamheten lever vidare
I 15 fall anser jag utifrån de tidigare redovisade kriterierna att verksamheten lever
vidare och finansieras av organisationen själv, har tagits över av en kommun eller
finansieras med statliga medel. Ett exempel på ett äldre projekt som fick medel under
åren 1998–2000 är projektet Föräldradialogen i skolan, vuxendialog, som hade som syfte
att utveckla metoder och strukturer för en vuxendialogmodell för föräldrar till barn i lågoch mellanstadieåldern (6–13 år). 2013 (dvs. 13 år efter projektet avslutats) bedrevs
enligt projektansvarig fortfarande samtal i Järfälla kommun enligt modellen.

Ett exempel på ett projekt som permanentats är Frälsningsarméns familjecenter i
Jönköping som bedrevs i projektform mellan åren 2000–2003 i vilket barn till föräldrar
som kämpar med rehabilitering av ett missbruk, eller som med stöd klarar sitt eget liv
trots funktionshinder, får stöd. Arbetet är förebyggande och nyskapande på så sätt att
projektet i första hand vänder sig till barn som sedan tidigare inte har varit kända av
socialtjänsten. Idag finansieras verksamheten, som är en del av den ordinarie
verksamheten, av i första hand kommun och landsting. Därtill har verksamheten utökats
till att även innefatta arbete med ensamkommande flyktingungdomar.
Ett exempel på ett mer sentida projekt som lever vidare är projektet Godnattsagor
inifrån, som bedrevs av Malmö Stadsbibliotek under åren 2008–2011 och var starten för
en helt ny verksamhet som sedan dess har fått spridning i landet. Projektet gick ut på att
stärka banden mellan frihetsberövade föräldrar och deras barn genom att de fängslade
spelade in godnattsagor på cd som barnen kan lyssna på hemma. Idag finns
verksamheten på flera anstalter i landet (Göteborg, Malmö, Sala, Norrköping m.fl.) och
bedrivs som ett samarbete mellan Kriminalvården och stadsbiblioteken.
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Målgrupper
Efter en mer övergripande presentation av projekten fördjupas i detta avsnitt
diskussionen om de målgrupper som projekten i sina ansökningar och i slutrapporter
och enkätsvar har riktats mot. Projektbidrag söks vanligen utifrån en ansats att komma
tillrätta med något som av initiativtagarna uppfattas som ett problem, en särskild
utsatthet eller en brist. Därför är det viktigt att diskutera hur dessa målgrupper
kategoriseras och väga in vad de särskilda problemformuleringar som förknippas med
denna kategori skapar för bild av föräldraskap och till den relaterade brister och behov. I
vissa projektansökningar formuleras problembilder specifikt medan det i andra mer
antyds. Vissa ansökningar utgår från mer allmänna problembeskrivningar utan att
egentligen precisera dem. Jag väljer i det nästkommande avsnittet att presentera några
av de kategorier av föräldrar och barn som sammantaget, sett till projekten i denna
utvärdering, har lyfts fram som grupper med ett särskilt behov av stöd. Rimligen
korrelerar detta även med de kriterier som Allmänna arvsfonden utgår ifrån vid avslag
och bifall av projektmedel. Detta innebär emellertid att vissa målgrupper som tas upp i
tabell 1 saknas i framställningen nedan. Sammantaget ger det dock kunskap om vilka
kategorier barn och föräldrar som under den undersökta perioden setts som särskilt
viktiga att prioritera.
Invandring, integration och utanförskap
Den största gruppen av beviljade projekt under perioden kan placeras i kategorin
projekt som riktas mot föräldrar och barn med migrationsbakgrund (se tabell 1). Att
specificera kategorin på ett mer precist sätt är svårt eftersom projekten riktas mot en
mångfald av föräldrar som endast har det gemensamt att de på något sätt har erfarenhet
av att ha migrerat till Sverige och att deras kulturella eller etniska identitet/bakgrund
föreställs skilja sig från en så kallad svensk kultur eller ett svenskt föräldraskapsideal. 36
av de sammanlagt 131 projekten har en uttalad målgrupp av föräldrar (eller barn) med
icke-svensk bakgrund och har som gemensamt syfte att öka integrationen för dessa
föräldrar. Sammantaget har Allmänna arvsfonden beviljat cirka 53 miljoner kronor till
projekt under denna kategori mellan åren 1994–2009. I nedanstående sammanställning
ges exempel på några projekt som har haft som syfte att öka integrationen av invandrade
föräldrar och barn. 6
Ett av de tidigaste projekten i denna kategori från mitten av 1990-talet är Mångkulturellt
projekt med Söndagsföräldrar–MÅPS. Projektet bedrevs av föreningen Söndagsföräldrar i
Malmö i samarbete med Familjerättsbyråns kontaktverksamhet, information och
gruppverksamhet för skilsmässoföräldrar. 75 procent av de besökande var så kallade
invandrarfamiljer. Projektet erbjöd de deltagande föräldrarna en neutral plats att
diskutera sina skilsmässoproblem och fungerade också som en förmedlande länk till
domstolar och andra myndigheter. Projektet genomfördes enligt plan men visade ingen
överlevnad.
Vissa av dessa projekt har utvärderats i andra utvärderingar för Allmänna arvsfonden. Det gäller dock
inte de projekt som nämns i detta avsnitt.
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Ett annat projekt vars erfarenheter däremot indirekt lever kvar i liknande verksamheter
är projektet Må bra – Må bättre, som drevs under tre år (1994–1997) av föreningen
Verdandi Huddinge. Projektet och verksamheten syftade till att stödja ensamma
mammor med invandrarbakgrund i Vårby gård. I projektet ville man arbeta mot
segregation med hjälp av förebyggande metoder för att undvika att barnen till dessa
mammor skulle komma in på ”fel spår”. Projektet hade en tydlig hälsoinriktning med
olika typer av friskvårdsaktiviteter och fritidsaktiviteter. Projektet visade att det med
relativt enkla metoder går att bygga upp nätverk mellan deltagare som i sin tur, enligt de
projektansvariga, skapar mer trygghet. Verksamheten var öppen för alla kvinnor som var
intresserade. I projektet var det cirka 100 kvinnor från olika länder som deltog samt
cirka 50 ungdomar och barn.
Ett annat tidigt projekt (1996–1999) som efter projekttiden levde kvar i mer permanent
skepnad var Projektet utsatta barn – Tre delprojekt, som drevs av Botkyrka kommun i
samarbete med ABF. Projektet syftade till att utveckla nya modeller för
förskoleverksamhet med barnens framtida integrationsmöjligheter i fokus.
Målsättningen med projektet var både att få barnen och föräldrarna att vilja lära sig det
svenska språket samt att erbjuda så kallad sverigekunskap till föräldrarna. Ett annat mål
var att arbeta för att få in de barn som inte var inskrivna i någon förskoleverksamhet i
dito. Projektet uppfattades som lyckat på så sätt att både barnens och mammornas
kunskaper i det svenska språket ökade samt att mammorna knöt kontakter med
varandra och fick en större förståelse för det svenska samhället.

Ytterligare ett projekt vars målgrupp var familjer med annan etnisk bakgrund än svensk
är det mer sentida projektet Familjehem för ungdomar med etnisk minoritetsbakgrund,
som pågick mellan åren 2008 och 2010 och drevs av föreningen Skyddsvärnet i
Stockholm. Skyddsvärnets familjehemskonsulenter hade uppmärksammat att trots att
fler och fler barn och ungdomar som behövde familjehemsplacering hade en annan
etnisk bakgrund än svensk, så var majoriteten av familjehemmen etniskt svenska. I
projektet vände man sig därför till familjer med en annan etnisk bakgrund än svensk för
att få dem intresserade av att bli familjehem. Projektet samarbetade med de assyriska,
iranska, italienska, kurdiska, ryska, serbiska och turkiska riksförbunden för att nå ut till
målgruppen. Även om verksamheten inte levde vidare efter att projektet avslutats så
gjorde både det material som producerades och samarbetet med riksförbunden det.
Barn och familjer med funktionshinder
En annan kategori av projekt som erhållit medel är barn och familjer med
funktionshinder. Sammantaget är det 11 projekt som har riktats mot denna målgrupp.
Av dessa 11 har Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) fått
medel vid 4 tillfällen. Andra föreningar som har fått medel är Riksföreningen Autism,
Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, Intresseföreningen för Assistansberättigande och
Synskadades riksförbund.
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Ett projekt som erhållit stöd och som till skillnad från övriga projekt i denna kategori har
ett intersektionellt perspektiv och inte utgår från att barn med funktionshinder är lika
varandra eller utsatta på samma sätt är projektet Faktabok i projektet – Det händer i
Sverige, ett projekt kring funktionshindrade barn och ungdomar med olika
kulturbakgrunder (1998–1999). Huvudsökande för projektet var Bosniska Islamska
församlingen, men var också ett samarbetsprojekt mellan Statens Institut för
handikappfrågor i skolan och utbildningsradion. Projektets målgrupp var personer som i
sin vardag kommer i kontakt med barn med olika slag av funktionshinder och samtidigt
en icke-svensk bakgrund. Målgruppen var både föräldrar och personal inom olika yrken.
Projektet genomfördes enligt plan men visade ingen överlevnad.

Ett annat projekt som hade funktionshindrade barn i fokus är projektet Förstudie till
projektet Lyssna! Om barns rätt till personlig assistent, som drevs av Intresseföreningen
för Assistansberättigade i Bromölla under åren 2009–2012. Projektet arbetade fram
utbildningar och stödinsatser för att öka barns möjlighet till självbestämmande i sin
personliga assistans. Projektet kom till som ett resultat av införandet av ett
barnperspektiv i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En
kartläggning hade visat att barnets vilja inte alltid överensstämmer med föräldrarnas
vilja och rätt till föräldraskap. Projektet samarbetade bland annat med RBU, Rädda
Barnen och Barnombudsmannen och har lämnat varaktiga spår i hanterandet av
assistans till barn med vissa funktionshinder.
Barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp samt mobbning
9 projekt riktas mot barn och ungdomar som utsätts för våld, sexuella övergrepp samt
mobbning. Av dessa har riksorganisationen HOPP (Riksorganisationen mot sexuella
övergrepp) fått medel för projektet Stödgrupper för föräldrar som har barn/tonåringar
utsatta för sexuella övergrepp mellan åren 2008–2011. Projektet syftade till att utveckla
stödgrupper för föräldrar som har barn/tonåringar som blivit utsatta för sexuella
övergrepp. I projektet ingick även att utbilda personer i hur man leder stödgrupper samt
att inbjuda till föreläsningar om problematiken kring sexuella övergrepp. Verksamheten
lever fortfarande idag vidare.

Projektet Enodo (Antikränkningsarbete i skolan med familjen som kraft) drevs av Sociala
Missionen i Stockholm mellan åren 2006–2009 och syftade till att ge stöd till föräldrar
vars barn kränks i skolan. Bakgrunden var att många föräldrar i denna situation har
svårt att göra sina röster hörda och upplever ofta att skulden läggs på barnet. Projektet
brottades med att från början ha lagt alltför stort fokus på familjens rättigheter, vilket
innebar att projektet fick ändra riktning och istället arbeta för att mobilisera resurser
kring barnet. Även om projektet inte levde vidare förmedlades erfarenheterna vidare
genom interna utbildningar och föreläsningar om modellen till skolkuratorer i
Stockholmsområdet.
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Barn med frihetsberövad anhörig
8 av de beviljade projekten har en uttalad målgrupp i form av barn som har en nära
anhörig i fängelse. Av dessa har Bryggan (en ideell förening som arbetar för barn och
ungdomar vars föräldrar är eller har varit föremål för kriminalvård, idag Bufff) erhållit
medel för sammanlagt 5 projekt varav ett av dem är en vidareutveckling av ett tidigare
projekt som även det fått medel från Allmänna arvsfonden. Övriga 3 projekt har bedrivits
av KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och föreningen Räddningsmissionen.
Eftersom ett av projekten som Bryggan har bedrivit är en av de fyra fallstudierna går jag
här inte närmare in på Bryggans verksamhet och projekt eftersom dessa presenteras
längre fram. Jag vill dock lyfta fram ett annat projekt, nämligen projektet Solrosen som
genomfördes av föreningen Räddningsmissionen. Detta projekt har kategoriserats som
ett av de mer lyckade projekten på så sätt att verksamheten lever vidare i enlighet med
kategori 4 i Arvsfondens kategoriseringskriterier och finansieras numera av bland andra
Göteborgs stad, Social resursförvaltning. Syftet med projektet var enligt projektansökan
”att stärka kontakten mellan barn och frihetsberövad förälder samt att skapa god
boendemiljö för barn på anstalt”. Projektet gav föreningen chansen att påverka och vara
delaktiga i hur Kriminalvården skulle kunna utveckla en metod och modell för hur en
familjepedagogs arbete med fokus på barn och föräldraskap kan utformas i den dagliga
verksamheten på en anstalt. Utgångspunkten för projektet var Barnkonventionen för
barnets bästa. I projektansökan beskrivs målet med projektet enligt följande: ”På sikt
drömmer vi om att utveckla Solrosens verksamhet till att göra ännu större skillnad för
barn och ungdomar med en frihetsberövad nära familjemedlem”.
Ensamma/utsatta kvinnor/mödrar
6 projekt riktas mot tjejer och mödrar i utsatta situationer. Utsattheten kan bland annat
bestå i att vara ensam i sitt föräldraskap eller att vara ung. Ett exempel på ett
framgångsrikt projekt i denna kategori är Ensamma mammor, som diskuteras mer
ingående i kapitlet fallstudier och som var en uppföljning/utveckling av det tidigare
projektet Ensamma mammor – Barnpassningspoolen, som även det erhöll medel från
Allmänna arvsfonden. Ett annat projekt som faller in under denna kategori är
Familjearbete, som bedrevs av föreningen Kvinnors nätverk under åren 2009–2012.
Syftet med projektet var att undersöka föräldrars vilja och möjligheter att överge de
hedersrelaterade normer som begränsar de ungas lagstadgade fri- och rättigheter.
Resultatet från detta projekt visade att föräldrarna kunde tänka sig att ändra sig på
enskilda punkter, men att ingen av de 21 familjerna som omfattades av projektet var
beredd att acceptera den ungas grundläggande fri- och rättigheter fullt ut. Slutsatsen av
projektet var att inte rekommendera socialtjänsten att bedriva familjearbete eller någon
form av förhandling med familjerna i hedersrelaterade ärenden på grund av de risker det
medför för den unga.
Ett tidigare projekt som också riktade sig mot specifikt mödrar var Kvinnor på väg – att
vara förälder, som drevs av Rapunzwl Ekonomisk förening under åren 2003–2004.
Projektet handlade om förebyggande arbete för ensamstående kvinnor med barn som
har en svag position på arbetsmarknaden och med behov av extra stöd för att komma
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vidare i livet. Grunden för projektet var att det inom varje mamma finns en önskan att
kunna ge kärlek och kunskap till sitt barn, men att sociala och ekonomiska
omständigheter försvårar detta. Projektet genomfördes som planerat, men visade dock
ingen överlevnad.

Pappor
En målgrupp som har en undanskymd position sett till projekten som helhet men som
ändå är intressant att belysa är pappor. I slutredovisningar och enkäter framkommer att
många projekt upplever svårigheter att nå pappor, vilket gör att få pappor inkluderats i
ansökan/projektupplägget eller i slutänden nåtts av projekten. Att så är fallet kan tyckas
märkligt med tanke på de stora förändringar i jämställda föräldraskap som skett under
perioden för projekten. 4 projekt har riktats uteslutande mot pappor, dessa är: Pappa på
deltid (Föreningen Mansjouren), Pappa-barn-projekt (KRIS), Föräldra- och
ungdomsprojekt jämställdhet för pappor och pojkar (Kurdiska Kvinnoförbundet) och
Pappor i utveckling (Föreningen Föräldrafamnen). Det förstnämnda projektet Pappa på
deltid är det första pappaprojektet under perioden. Det startade 2001 och riktade sig till
frånskilda pappor som har problem i kontakten med mamman. Projektet riktades även
till manliga socialsekreterare i Stockholms län. Genomförandet bestod av
samtalsgrupper i utbildningsform till vilka olika professionella aktörer bjöds in.
Projektet fick stor uppmärksamhet i media och togs väl emot av deltagarna som
sammantaget var cirka 100–150 frånskilda pappor med varierande bakgrunder.
Projektet levde inte vidare efter projekttidens slut 2005 med undantag av träffar som en
enskild samtalsledare höll i på eget bevåg.
Även om få projekt explicit riktats mot fäder så bör det nämnas att flera projekt indirekt
riktats mot denna målgrupp. Exempelvis gäller detta de projekt som haft frihetsberövade
(eller före detta frihetsberövade) föräldrar som målgrupp där huvudparten av
föräldrarna är män.

Allmänt föräldrastöd
14 projekt har kategoriserats som stöd till föräldrar i allmänhet. Ofta har dessa projekt
haft en inriktning mot barns rättigheter. Ett exempel på ett sådant projekt är Barnets
rättigheter – något att informera föräldrar om, som drevs av Riksförbundet för Hem och
Skola i Stockholm under åren 1997–1998. Syftet var att medvetandegöra föräldrar om
konventionen om barnets rättigheter och dess innebörd samt att stärka föräldrarnas
deltagande i lokalt opinionsbildningsarbete. Genomförandet bestod av att framställa ett
informationsmaterial som användes i studiecirklar. Ett annat projekt som riktade sig till
föräldrar i allmänhet var Pappa, Mamma, Barn, som drevs av Studiefrämjandet i Norra
Dalarna under åren 1998–1999. Syftet med projektet var att erbjuda alla de föräldrar
som, när barnet har fyllt ett år, släpper den kontinuerliga kontakten med BVC
(barnavårdscentralen) ett fortsatt stöd i föräldraskapet i form av föräldrautbildning och
tematräffar. Projektet kom till utifrån önskemål från föräldrar på Öppna förskolan.
Erfarenheterna och nätverksskapandet från projektet lever fortfarande kvar och bedrivs
i liknande form av Studiefrämjandet i samarbete med kommun och landsting.
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Hindrande och möjliggörande faktorer
En viktig dimension för Allmänna arvsfondens uppföljningar är att generera kunskap om
hindrande och möjliggörande omständigheter i projekten. Vad som beskrivs som
hindrande och möjliggörande faktorer har främst att göra med organisatoriska och
situationella förhållanden. Hur väl är projektet förberett och förankrat i både den egna
organisationen och hos målgruppen? Är tidsramen rimlig i förhållande till syfte och mål?
Är projektets problemställning och inriktning mot målgrupp relevant för målgruppen
och det omgivande samhället? Är projektet i takt med tidsandan? Nedan diskuteras
några av de omständigheter som har varit hindrande och möjliggörande i
föräldrastödsprojekten och som berörts i slutdokumentationen och i enkäterna.
Tid
Att planera, starta upp, genomföra och slutföra ett projekt kräver tid. Ett relativt stort
antal projekt har bedrivits under ett (42 stycken) eller två (28 stycken) år.
Ett år var en kort tid då det tar tid att kartlägga riktade behov, lägga en
grund hos andra aktörer och därefter genomföra. /…/ Projekttiden var för
kort för att hinna nå ut samt genomföra (Pappa, Mamma, Barn).

I vissa fall kan ett års projekttid vara rimlig då det handlar om att ta fram en skrift eller
producera en film eller liknande. I de fall då projektet går ut på att skapa nätverk, att nå
ut till en viss målgrupp utan att på förhand ha tillgång till målgruppen är ett år generellt
sett för kort tid. Flertalet ettåriga projekt beviljades medel i början av
undersökningstiden vilket visar att det under undersökningsperioden blir alltfler projekt
som beviljas medel för två och tre år.
I vissa fall har projektinitiativtagarna överskattat vad som faktiskt är möjligt att hinna
med inom den sökta tidsramen, vilket har inneburit att man under projektets gång har
fått tänka om och skära ner projektet. I några fall tycks projektinitiativtagarna vara
förvånade över vad metoden eller tillvägagångssättet skulle innebära. Ofta handlar detta
om att vissa metoder eller tillvägagångssätt tar betydligt längre tid än beräknat. Ett
exempel på detta är ett av de tidigaste projekten, En studie av särboende föräldrar, vilket
drevs av Värmdö kommun under åren 1996–1999. Projektet syftade till att hitta vägar
för att förbättra kommunens arbetsmetoder i arbetet med särboende föräldrar. För att få
en bättre förståelse för vad föräldrarna behövde genomfördes ett 40-tal djupintervjuer
med särboende föräldrar. Intervjuerna gav värdefull information, men i efterhand
konstaterades att transkriberingen av intervjuerna tog alldeles för lång tid. Även sådant
som kartläggning av målgruppen och upparbetning av nätverk tar mer tid än vad många
projektinitiativtagare på förhand föreställer sig.
Samverkan
Många av projekten har samverkat med offentliga organisationer som myndigheter,
kommuner, stadsdelsförvaltningar, socialtjänst, mödra- och barnavårdscentraler samt
olika former av intresseföreningar. Denna samverkan fungerade i några fall bra, i andra
fall mindre bra.
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Det
är
väldigt
lärorikt
att
samarbeta
med
andra
organisation/myndigheter då utbytet är givande. Det är ett samarbete
som oftast består efter projekttidens slut. Det är dock viktigt att vara
förberedd på att meningsskiljaktigheter kan uppstå och att man känner
att man har ett öppet klimat för att kunna ta tag i detta. Ett projekt kan ju
vara väldigt rörigt innan allt satt sig och det kan påverka arbetsgruppen.
(BRIS)
I många av projektredovisningarna lyfts samverkan fram som både nödvändigt och
något positivt som ofta genererar lärdomar och fortsatta kontakter. Men i vissa fall stöter
projekten på problem som har just med samverkan att göra. Förutom
meningsskiljaktigheter inom projektgruppen kan också motsättningar uppstå mellan
projektgrupp och samverkansaktörer. I samarbetet med myndigheter kan exempelvis
hinder uppstå som för vissa projekt kan vara svåra att rå på. Ett exempel är projektet
Godnattsagor inifrån, som syftade till att stärka kontakten mellan frihetsberövade
föräldrar och barn. På frågan vad som varit det största hindret för projektets
genomförande svarade en av de ansvariga:
Absolut vissa strömningar inom Kriminalvården med extremt fokus på
säkerhet och inte humanitet. Man är van att säga nej i Kriminalv. till allt
som är obekant och nytt då det kan påverka säkerheten vilket har krävt
mkt strategiskt arbete att komma förbi och övertyga på rätt sätt. Saker
som har varit omöjliga i första skedet har efter många följdfrågor om
varför det inte går plötsligt visat sig görliga.

Strategiskt arbete, tålamod och en medvetenhet om att samverkan kräver flexibilitet
tycks generellt vara nycklar till ett fungerande samarbete med andra aktörer. I projektet
Centrum för hälsa och integration, som drevs av Röda Korset uppstod problem när
projektidéerna skulle implementeras i kommunerna samtidigt som mottagandet
(etableringsansvaret) av nyanlända familjer förflyttades från kommunerna till
Arbetsförmedlingen. Eftersom omorganisationen innebar en helt ny situation för
Arbetsförmedlingen hade de ingen möjlighet att ta till sig nya idéer och samverka kring
projektet. Istället fick man gå via skolan för att kunna genomföra projektet.

I vissa fall kan det vara lättare att få gehör för projektet och upparbeta kontakter när
organisationen sedan tidigare är välkänd. I projektet Invandrarbarn och deras föräldrar,
som drevs av BRIS var organisationens goda rykte och namnkunnighet en stor tillgång
för att komma in på skolor, utbildningar och fritidsgårdar. Att vara välkänd kan
emellertid också skapa svårigheter i mötet med målgruppen eftersom vissa föräldrar kan
känna obehag inför myndigheter och ibland ha svårt att skilja på vad som är en
myndighet respektive en fristående organisation.
Den togs väl emot av målgruppen. Kanske framför allt av barnen.
Föräldrarna hade lite svårare att ta emot det vi sa då många trodde att vi
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var en myndighet och det fanns sedan tidigare en rädsla för just
myndigheter. (Invandrarbarn och deras föräldrar)
En liknande beskrivning ges av projektet Family Learning, som drevs av Studieförbundet
Vuxenskolan i Göteborg: ”Om det skickades ut officiella kuvert fattade
invandrarföräldrar misstankar och låtsades inte förstå, med rädsla för att deras barn
gjort något fel”. Denna misstänksamhet mot myndigheter och föreningar uttrycks ofta i
beskrivningar av människor som migrerat till Sverige. I projektet Forum Baba (Pappor i
utveckling) som drevs av föreningen Föräldrafamnen i Karlstad stötte man på en
liknande misstänksamhet fast i detta fall mot föreningar:
Ointresse och misstänksamhet från delar av gruppen. En blandning av
idealisering och misstänkliggörande som vi ibland mötte från gruppen.
Vårt koncept som föreningskontakt försvårades av flera av männens
erfarenheter om föreningar som maktens verktyg.

Misstänksamheten från delar av målgruppen blev på så sätt ett hinder för
genomförandet precis som ”vår egen relativa okunskap om målgruppens värderingar
och referenser” var ett annat hinder.

I vissa enkäter tas ekonomiska aspekter upp som ett problem i samarbetet med andra
aktörer. Det kan handla om att man från början inte kommit överens om ersättningar till
exempelvis cirkelledare eller som i fallet med Family Learning, där projektledningen
tycktes ha utgått ifrån att vissa lärare i likhet med Vuxenskolans pedagoger skulle ha
arbetat ideellt. Som nämns ovan kan samverkan med myndigheter och andra aktörer
vara givande och dessutom något som kan leva kvar efter projekttidens slut, men för att
uppnå detta krävs det god förberedelse, flexibilitet och en medvetenhet om hur
samverkande aktörer uppfattas av målgruppen.
Att sakna en tydlig förankring hos målgruppen
Att initiera och starta upp ett projekt kan fungera smärtfritt till dess att målgruppen ska
involveras. En aspekt som återkommer i enkäter och redovisningar av projekten är de
svårigheter som uppstår då projekten inte är tydligt förankrade hos målgruppen.
Att drygt 2 års projekttid var en kort tid med tanke på komplexiteten i den
uppgift vi gick in i, att grundtänket i projektet var helt rätt, att vi skulle ha
varit ännu mera noga att bli rätt förstådda i vår kommunikation med
målgruppen och att vi borde haft större kunskap om målgruppens egna
kommunikationsmönster och referenser. (Pappor i utveckling)

Ett annat exempel är projektet Barn är ett folk som kategoriserats som misslyckat
eftersom det inte har lämnat spår och inte heller kunnat genomföras som planerat.
Tanken var att erbjuda studiecirklar och föreläsningar för medlemmar i en KosovoAlbansk förening i norra Halland. Det visade sig dock att föräldrarna inte alls var
intresserade av verksamheten, vilket innebar att projektet avslutades ett år i förtid.
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Slutsatsen som projektansvariga drog var att det hade krävts en betydligt bättre
förankring hos målgruppen och att målgruppen borde ha funnits med i planeringsstadiet.

Projektet Föräldradialog i skolan som hade som mål att i små gruppsamtal stärka
föräldrar i det egna livet och i kontakten med sina barn gör följande reflektion:
Förankring/planering med föräldrar, skolpersonal och kommunala
beslutsfattare är avgörande för långsiktig framgång. Bra
koncept/metoder räcker inte. Om vi dragit in särskilt pappor i
planeringen kanske det lett till fler deltagande pappor i dialoggrupperna.

Här fungerade samarbetet med skolor och kommun, men i likhet med många andra
projekt nådde man av olika skäl inte fram till alla föräldrar. Ofta når projektet ut till
kvinnor (mammor) med svensk bakgrund medan det generellt tycks vara svårare att nå
män (pappor) och utrikes födda föräldrar. Ytterligare ett exempel på svårigheter att nå
sin målgrupp beskrivs av projektet Uppgift förälder, vars mål var att ”få ungdomar att
börja så sent som möjligt med debuten till alkohol och inte alls testa droger alt.
misshandla, vandalisera etc. via deras föräldrar. Att vara en vaken förälder”:
Invandrare och väldigt många föräldrar i de större städerna som Malmö
och Lund var svåra att nå. Mindre orter var mer engagerade i sin ”by” och
lättare att motivera till att ta reda på vad som händer här i byn på kvällar
och nätter. Invandrare nådde vi till exempel i Trelleborg där vi hade hjälp
av modersmålslärare, men vi hade inte den tillgången överallt, tyvärr.

Den tolkning som projektet gjorde var att svårigheterna att nå fram till de föräldrar som
var avsett här berodde på skillnader mellan land och stad och att det i vissa fall behövdes
en mellanhand för att nå fram. I enkätsvaren framgår vidare att föräldrarna inte hade
varit med i planeringsfasen, vilket med stor sannolikhet bidrog till att projektet inte
nådde fram till alla. Alkohol- och drogvanor är exempelvis något som skiljer sig åt mellan
olika grupper av ungdomar, vilket kan ha bidragit till att innehållet i projektet inte
kändes relevant för alla föräldrar.

I projektet Enodo (Sociala Missionen) ville man ge föräldrar till barn som kränks stöd i
form av kunskap och psykosocialt stöd när det handlar om att ställa krav på skolan att
agera. ”Projektets stora svaghet var att vi inte nådde målgruppen i någon större
utsträckning.” Anledningen som projektet själv beskriver var att man inte sökte
målgruppen där problemet faktiskt fanns, nämligen i skolan. Eftersom man inte ville att
föräldrarna skulle uppfatta att projektet hade någon koppling till myndigheter valde man
att försöka nå ut på andra sätt, något som skulle visa sig vara svårt. I efterhand beskrivs i
enkätsvaren att ett tidigt samarbete med skolorna skulle ha underlättat
kontaktskapandet med målgruppen.
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En allmän tendens är också att resultaten ofta visar att projekten kom i kontakt med
färre föräldrar än vad som från början avsågs. På så sätt ges i ansökningshandlingarna
emellanåt ett slags glädjekalkyl över antalet deltagare som projektet planerar att
inkludera. Ansökningarna kan vara omsorgsfullt utarbetade kring hur själva
verksamheten ska gå till och vad som ska uppnås, däremot saknas ofta utprövade
metoder för hur målgruppen ska nås och hur projektet ska fortleva.
Att inte ha förankrat i projektgruppen
En faktor som lätt kan förhindra att projektet genomförs som det är tänkt är hur väl
projektgruppen har kunnat samarbeta. Ofta har denna typ av hinder gjort att projekten
inte har kunnat genomföras som det var tänkt alternativt lagts ner i förtid.
Osämja mellan projektdeltagarna gjorde att projektet tappade fart (Fem
konferenser samt fem föräldrainformationer om insatser för barn och
unga som skadar sig själva).
I efterhand kan man spekulera kring hur vi hade kunnat göra annorlunda
och en tanke är att vi borde ha ägnat mer tid i början åt att lära känna
varandra och sätta oss in i varandras ambitioner och förväntningar av
projektet (Projektet Emilia, en film om att ha en förälder i fängelse, fd.
Ängla en animerad informationsfilm).

Projektplanering är nära relaterat till en stabil organisatorisk plattform och en
genomtänkt projektledning. I vissa av projekten kommenteras att stödet från den egna
organisationen inte blev som man hoppats eller förväntat sig. På så vis är förankring i
och stöd från den egna organisationen en viktig möjliggörande faktor. Det är därutöver
centralt att projektledningen förmår att hantera de eventuella oenigheter som kan finnas
i projektgruppen och en eventuell referensgrupp, men utan att förlora siktet mot målen
med projektet. Eftersom många projekt drivs av små organisationer med en eldsjäl som
projektledare krävs ofta att övriga medverkande delar eldsjälens vision och mål för att
processen ska löpa smidigt. I större organisationer med regelbundna projektmöten kan
det vara så att möjligheten att planera och diskutera projektet tillsammans är något
större än för små eldsjälsdrivna projekt.
Sammanfattning av möjliggörande och hindrande faktorer
Uppföljningen av redovisade projekt visar att av de 131 projekten lever 41 av dessa
vidare i någon form och att de bidragande faktorer till att en organisation lyckas
genomföra sitt projekt så att erfarenheter och kunskaper tas tillvara är följande:
-

Projektförankring, både inom den egna organisationen och externt, är en viktig
förutsättning för att erfarenheterna ska kunna leva vidare. Förankring är viktig
både på lednings- och verksamhetsnivå såväl i den egna organisationen som hos
aktörer man ska samarbeta med eller som kan vara tänkbara finansiärer i
framtiden. Inte minst viktigt är att den tänkta målgruppen för projektet är med
och påverkar utformningen av verksamheten.
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-

-

Tiden är ytterligare en betydelsefull faktor. Att engagera medarbetare och
deltagare och förankra en projektidé för att så småningom genomföra den tar tid.
Utan förankring hos målgruppen före projektets början är ett eller två år en kort
tid.
Samarbete med andra organisationer och institutioner är ibland svårare än
beräknat och kräver därför lång förberedelsetid och tydliga former.
Att från början ha tydliga strategier för hur projektet ska nå hela målgruppen.
Dokumentation är en annan avgörande faktor för att kunna ta tillvara
erfarenheter och kunskaper. Att dokumentera och sätta ord på sitt arbete är
värdefullt både för att utveckla den egna verksamheten och för att sprida
erfarenheterna vidare. Därtill kan många av de problem och hinder som projekt
ställs inför undvikas om tidigare erfarenheter finns dokumenterade och används
vid initiering av nya projekt.
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131 projekt fick sammanlagt 198 494 400 kronor under perioden 1994–2012.
Medelstilldelningen per projekt har under perioden 1994–2009 ökat markant.
Summan som projekten fick varierar mellan 35 000 kronor och 8 444 000 kronor.
Ettåriga (34) och treåriga (50) projekt dominerar, 18 projekt är tvååriga och 4
projekt är fyråriga.
De organisationer/föreningar som under uppföljningsperioden erhållit medel för
flest projekt är: Bryggan (idag Bufff), Stiftelsen Fryshuset, Studiefrämjandet, Bris
(Barnens rätt i samhället, RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och
ungdomar) och Riksförbundet för hem och skola.
Den geografiska utbredningen av projekten är snedfördelad. 58 procent av
projekten finns Stockholm men endast 5 procent finns norr om Dalälven.
Den främsta enskilda målgruppen för projekten har varit utrikes födda föräldrar.
Andra centrala målgrupper för föräldrastödssatsningar var under perioden
föräldrar till barn med funktionshinder, familjer med sexuellt utsatta barn och
ungdomar, familjer med barn som mobbats, barn med frihetsberövad anhörig,
barn till föräldrar med missbruksproblematik, ensamma mammor och unga
mammor och allmänt föräldrastöd med fokus på barns rättigheter och livsstil och
hälsa.
Få projekt är direkt riktade mot fäder. Det stora flertalet projekt bedrivs mer eller
mindre outtalat mot mödrar, vilket säger något om att samhället, trots
framgångar i jämställda föräldraskap, fortfarande ser föräldraskapet som i första
hand en uppgift för mödrar. Över tid har dock projekten blivit alltmer
könsneutrala.
Störst andel projekt (38) har haft informations- och kunskapsspridning som mål.
Därefter kommer metodutveckling (26) och upparbetning av sociala mötesplatser
(18). Minst andel projekt har haft utbildning av personal (12) och uppstartandet
av nya verksamheter som mål (12).
I 15 av de genomförda projekten lever verksamheten vidare. I 26 fall lever
erfarenheter från projekten vidare. 50 projekt genomfördes enligt plan, men
lämnade inga tydliga spår. 4 av projekten genomfördes aldrig alternativt avbröts i
förtid.
De mest utmärkande hindrande faktorerna för att projekt ska kunna genomföras
och leva vidare är: orimlig tidsberäkning, bristfällig förankring i projektgrupp och
hos målgrupp, illa planerat eller oförberett samarbete med andra aktörer.
De mest utmärkande möjliggörande faktorerna för att ett projekt ska kunna
genomföras och leva vidare är: rimlig tidsberäkning och noggrann förberedelse
samt god förankring i projektgrupp, den egna organisationen och hos
målgruppen. Väl förberett och tydliga former för samarbete med andra aktörer.
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6. Fördjupning – tre fallstudier

En bit in i utvärderingsprocessen valdes tre projekt ut för fallstudier. Syftet med
fallstudierna var att dels att ge fördjupad kunskap om olika villkor för projektens
genomförande avseende målformuleringar, genomförande och resultat, dels att ge svar
på huruvida projekten lever kvar och i så fall i vilken form och med vilken huvudman.
Fallstudierna syftar också till att belysa hur de som deltagit i projekten upplevde och
erfor projektet. De tre projekt som valdes ut var Barn till ensamma mammor,
Föräldrastöd och vuxensamverkan för grundskolebarn i segregerade områden och Akka.
Projekten valdes ut på grunderna att de dels speglar bredden på beviljade projekt på
temat föräldrastöd, dels utifrån tanken att de i någon mån kan ses som representativa för
de olika målgrupper som projekten som helhet vänder sig till. Alla tre projekten kan
sägas leva vidare om än på olika sätt och i olika utsträckning. Fallstudierna bygger på ett
material bestående av i första hand intervjuer med projektledare och deltagare samt
skriftligt material. Dessutom fick jag vid ett tillfälle möjlighet att delta vid en av
projektens aktiviteter. Nedan presenteras vart och ett av projekten.

Barn till ensamma mammor – Stiftelsen KFUM Fryshuset (Stockholm)

Det handlar om solidaritet, vi får inte skylla på saker som att det finns
fattigare barn i andra länder (Fatima Åsard).
Projektet Barn till ensamma mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin
ensamstående mamma under socioekonomisk eller annan utsatthet. Barn till ensamma
mammor har funnits sedan 2007 och är idag en av Fryshusets permanenta sociala
verksamheter. Barn till ensamma mammor har idag över 2 000 barn som medlemmar.
Det är 2 000 av totalt närmare 250 000 barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige
(www.ensammamammor.fryshuset.se). Projektets och Fryshusets definition av svensk
fattigdom är att vara utestängd från materiella ting och sociala värden som är
självklarheter för den stora folkmajoriteten. Att inte kunna delta i roliga aktiviteter när
andra får väcker, menar man, känslor av avund, sorg, skam och i värsta fall hat. Förutom
det ekonomiska och materiella perspektivet präglas dessa barns vardag av annan
utsatthet, såsom fysisk och psykisk ohälsa, våld, destruktiva miljöer, övergrepp och
många andra olika former av utsatthet. De barn projektet möter i verksamheten har inte
tillgång till de grundläggande rättigheter och förutsättningar som belyses i
Barnkonventionens artiklar. På Fryshusets hemsida under projektet Ensamma mammor
står:
Det är en overklig upplevelse att möta barn som lever i utsatthet i ett så
resursrikt land som Sverige. Förutom det ekonomiska och materiella
perspektivet präglas dessa barns vardag av annan utsatthet, såsom fysisk
och psykisk ohälsa, våld, destruktiva miljöer, övergrepp och många andra
olika former av utsatthet. De barn vi möter i vår verksamhet har inte
tillgång till de grundläggande rättigheter och förutsättningar som belyses
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i Barnkonventionens artiklar (http://ensammamammor.fryshuset.se/omoss/).
Fryshuset
Projektet Barn till ensamma mammor skapades på initiativ av Fatima Åsard och Stiftelsen
Fryshuset i Stockholm. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem
som lever i utanförskap. Fryshuset finns idag med egna verksamheter i Stockholm,
Skärholmen, Husby, Göteborg, Malmö, Kalmar och Danmark och är representerade över
hela Sverige via Fryshusandan, ett riksnätverk av ungdomsorganisationer.
Verksamheterna sträcker sig idag från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som
direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga
vill Fryshuset bidra till ett kreativt samhällsklimat där man vågar tänka nytt och hitta
nya lösningar. Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och
fonder, skolpeng och försäljning av tjänster. Fryshuset får även kommunala bidrag från
flera av de städer de verkar i samt ekonomiskt stöd från generösa företag och
engagerade privatpersoner. Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende
organisation.
Fryshusets uppdrag:
• Fryshuset lyssnar och bygger relationer med unga. Fryshuset utgår ifrån ungas
passioner och skapar gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas. Det
stärker deras självkänsla.
• Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar.
• Fryshuset arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller
riskerar att hamna i utanförskap. Fryshuset tror att alla kan lyckas och är värda
en chans till.
• Fryshuset ger unga verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att ta
tillvara sin inre kraft och motivation.
• Fryshuset lyssnar in vad som händer och är snabba på att agera. Fryshuset ser
möjligheter där andra ser problem.
• Fryshuset är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen…
(www.fryshuset.se)

Bakgrund och målsättning
I tidigare projekt som Fryshuset drivit med fokus på barn uppmärksammade
projektledarna att de bortsett ifrån eller missat att ekonomisk utsatthet var en betydligt
mer avgörande faktor än vad de tidigare hade trott. Ur denna erfarenhet kom projektet
Ensamma mammor till. Målsättningen för projektet Barn till ensamma mammor blev
därför att arbeta för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under
socioekonomisk eller annan utsatthet. Man valde från början att arbeta utifrån ett
hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnens och mammornas vardagssituation och
tanken var att de aktiviteter som erbjöds i projektet ska komplettera de resurser som
finns i samhället. I mångt och mycket handlar det, enligt projektinitiativtagarna, om att
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erbjuda barnen möjligheter att vara som alla andra barn. Att de ska få göra saker som
alla andra barn får. Att erbjuda dem rätten att få vara barn. Efter två års arbete i
Stockholm insåg projektledarna att behovet av stöd inom målgruppen var mycket större
än förväntat. I det projekt som Arvsfonden gav medel till och som ingår i denna
uppföljning var målsättningen att sprida de kunskaper som projektet i Stockholm
genererat till andra städer och att etablera verksamheten permanent även i Göteborg
och Malmö.

Barn till ensamma mammor uppmärksammar en relativt osynliggjord grupp i samhället,
en grupp som det i samhällsdebatten även idag talas förvånansvärt lite om. Framför allt
var det, innan projektet startade, få som uppmärksammade att det faktiskt existerar
fattigdom som drabbar barn i välfärdslandet Sverige. I en undersökning utförd av SCB
2013 svarade över hälften av alla ensamstående mammor att de någon gång det senaste
året hade haft svårt att klara sina löpande utgifter och att de inte skulle klara en
oförutsedd utgift på 8 000 kronor. Idag lever nästan en tredjedel av Sveriges
ensamstående mammor i relativ fattigdom. Det betyder en disponibel inkomst på under
60 procent av medianinkomsten, det vill säga knappt 14 000 kronor per månad. I början
av 2000-talet var andelen relativt fattiga mammor bara drygt tio procent. Det har alltså
blivit svårare för varje år som går att vara ensamstående mamma. Två tredjedelar av alla
ensamstående mammor bor i hyresrätt, medan en tredjedel av befolkningen i stort gör
det. Nästan hälften är trångbodda. Ensamstående mammor lider oftare än andra av
fysisk och psykisk ohälsa, ofta kopplad till oro runt boendet (SCB 2013). Låg ekonomisk
standard påverkar både föräldrar och barn, hela livet. Det är exempelvis svårt att inte
veta hur man ska ha råd med nästa hyra, eller om barnen kan följa med på nästa
klassresa. Att ständigt behöva välja och att ständigt tvingas välja bort är en del av
vardagen för dessa mammor.
I FRYSHUSPROJEKTET BARN TILL ENSAMMA MAMMOR möter vi barn
som inte har mat för dagen, barn vars ögon är hungriga, barn som blir
giriga när vi serverar ett mellanmål, då de inte vet när de får nästa
måltid. Vi möter barn som har för små kläder, de barnen som ständigt
drar i tröjärmarna eller går konstigt pga. för trånga skor. Vi möter även
de barn som alltid frågar om det kostar något att få ”vara med”, där
osäkerheten och rädslan i ögonen lyser över att inte få vara det. /…/ Att
inte kunna delta när andra får väcker känslor av avund, sorg, skam och i
värsta fall hat. Vuxna ser ju orsaken, men ur barnens perspektiv blir livet
bara orättvist. Vi vill dela med oss av två sanna historier från barn i
projektet, för att visa ett nyanserat perspektiv av hur svensk fattigdom
påverkar barnen (www.roosmark.com).
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Genomförande
Spridningen av kunskaper till fler mammor i landet gick till så att representanter från
Fryshuset och Ensamma mammor medverkade på Fryshusandans dag (ett slags
turnerande workshop/konferens då Fryshuset informerar och inspirerar) genom
föreläsningar och information om projektet. På teman som fattigdom, utanförskap och
förebyggande arbete föreläste företrädare för Ensamma mammor i Almedalen för
näringslivet, politiker och för olika organisationer runt om i landet.

Tanken var inledningsvis även att erbjuda utbildningspaket, men intresset var under
projektet svagt för detta. Efter hand modifierades dock detta och resulterade i mindre
omfattande utbildningsupplägg i form av föreläsningar. Även om utbildningspaketen inte
såldes i någon större utsträckning, så spreds information om projektet och
problematiken till stora delar av landet. Det huvudsakliga syftet var trots allt att få olika
samhällsinstanser att förstå och få upp ögonen för problematiken med fattigdom bland
ensamstående mammor.

Det som framför allt upptog projektledare och anställda under projekttiden var
uppstarten av Ensamma mammor i Göteborg och sedermera Malmö. Inledningsvis
ägnades arbetet åt att rekrytera en nationell samordnare och projektledare i Göteborg
och Malmö, utbilda de nyanställda i Fryshusandans värderingar och visioner, ta fram
informations- och metodmaterial, skapa fungerande webbplatser och informera och
rekrytera mammor till verksamheten. Allt detta tog mycket tid. Så småningom kunde
aktiviteterna i Göteborg sätta igång. De första informationsträffarna i Göteborg var glest
besökta, men på den tredje träffen på temat jul några månader senare kom det 43
mammor och barn. Efter lite drygt ett år var antalet medlemmar nära 200 mammor och
efter ytterligare ett år var medlemsantalet uppe i cirka 400 mammor.

Aktiviteter
Ensamma mammor erbjuder barn och mammor som lever i ekonomisk utsatthet olika
slags verksamheter. Det kan vara sommar-, påsk- och julfester, besök på Kolmården och
Gröna Lund, bowling, skärgårdsutflykter, bio, fotbollsskola och olika slags aktiviteter
som pyssel, filmkvällar och utflykter under skolloven. Ensamma mammor erbjuder också
mammorna utbildningar som Cope (The Community Parant Education Program) och vid
så kallade Boomerangmässor möjligheter att få råd av psykologer, jurister och ekonomer
samt avkoppling och lyxbetonade aktiviteter som massage. Det handlar med andra ord
om att göra vardagen enklare och att sätta guldkant på vardagen för medlemmarna, men
också att avdramatisera kontakter med myndigheter som för många kan uppfattas som
obehagliga och krångliga. Cope-kurserna har, enligt projektmedarbetarna och de enkäter
som deltagande mammor har svarat på, varit bland de mer uppskattade inslagen hos
mammorna. Cope är ett grupp- och manualbaserat program som vänder sig till föräldrar
till barn i åldrarna 3–12 år och som rekommenderas av Statens Folkhälsoinstitut. I
projektet Ensamma mammor har Cope-kurser innefattat lektioner på olika teman som
effektiva uppmaningar, bevara sitt lugn, belöningssystem, effektiv gränssättning och
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problemlösning. Dock påpekas i redovisningarna till Arvsfonden att Cope-kurserna har
varit svåra att genomföra och tagit mycket tid.

De så kallade Boomerangträffarna ersatte den tidigare verksamheten med
familjecoacher som inte hade visat sig fungera särskilt bra. På Boomerangträffar kan
mammorna få svar och råd direkt från jurister, ekonomer och psykologer istället för att
gå via mellanhänder. På Boomerangträffarna finns också så kallade medmänniskor
(volontärer) som fungerar som ett slags samtalspartner och ett stöd. Erfarenheterna från
projektet har visat att det är viktig att det finns medarbetare på plats som konkret kan
möta mammornas behov.

Uppslutningen till aktiviteterna har varierat och enligt projektets egen
enkätundersökning bland mammor i Stockholm är aktiviteter som utflykter till
Kolmården, Gröna Lund och julfesten mest uppskattade. Besök på museer, åka ut i
skärgården och gå på badhus har inte alls lockat lika många mammor med barn. Stort
fokus har allmänt sett legat på att ge barn och föräldrar möjlighet att skratta och ha det
roligt på aktiviteterna. En viktig del under dessa aktiviteter är att både barn och
mammor får nya vänner, något som ofta barnen lyfter fram som det bästa med dagen.

Fatima Åsard berättar att verksamheten har lyckats väl med de små barnen. För dem har
projektet kunnat erbjuda aktiviteter som varit lyckade och roliga. För de större barnen i
åldrarna 13–15 år har det däremot varit betydligt svårare att hitta på lockande
aktiviteter. Att vara på Fryshuset uppfattas i den åldern inte som särskilt coolt, som
Fatima uttrycker det. En verksamhet som växte fram ur projektet Ensamma mammor är
Skapa min värld (idag en egen verksamhet som Fryshuset bedriver). Skapa min värld
kom till just för att engagera de äldre barnen och har sin inriktning mot den kulturella
arenan.
Bland
annat
har
man
erbjudit
pianokurser,
spökvandringar,
trumspelsworkshoppar m.m.

En aktivitet som jag själv bevistade var en dag som kallas ”Barnkalaset”. Barnkalaset är
tänkt som ett kalas för alla barn som kanske aldrig har möjlighet att ha något eget kalas
när de fyller år. Under denna dag som ägde rum på Fryshuset i Stockholm i juni 2013 i
Södra Hammarbyhamnen fick föräldrar (mammor) och barn en heldag med massor av
roliga aktiviteter. Dagen var i första hand riktad mot barnen även om mammorna fick en
möjlighet att umgås under avslappnade och trevliga former. Barnen kunde rida på
ponnyhästar, spela basket, prova på att göra ansiktsmålningar m.m. Därtill spelade
artisten Dogge Doggelito med sitt band. Barnen och mammorna bjöds på mat, fika, glass
och godis. Hela dagen sponsras av företag som antingen skänker pengar eller bidrar med
aktiviteter eller prylar. Det var fullt av mammor med barn och mitt intryck av dagen är
att det var en lyckad och rolig tillställning för barnen. Även mammorna framstod som
glada och tillfreds även om det självklart också kan finnas mammor som upplever
ambivalenta känslor av att inte kunna erbjuda denna typ av roliga aktiviteter själva, ur
egen ficka. Många av mammorna stod i mindre grupper och pratade medan barnen
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sprang omkring från den ena aktiviteten till den andra. Mitt intryck var att gemenskapen
och upplevelsen att kunna dela sin situation med andra var viktig för mammorna. För
många av barnen som är med på denna aktivitet och andra liknande blir det trots allt ett
avbrott från känslan av utanförskap och medvetenheten om att leva i en familj som
sällan har möjlighet att göra roliga saker tillsammans. De mammor som jag pratade med
under barnkalaset berättade att de var mycket tacksamma över de aktiviteter och
möjligheten att skapa nätverk som Ensamma mammor erbjöd dem.

Samarbeten
Under de år som Ensamma mammor fick medel från Allmänna arvsfonden samarbetade
projektet med en rad olika organisationer som exempelvis Bilda, Majblomman,
Childhood och Stadsmissionen. För att kunna genomföra aktiviteter som barnkalaset,
utflykter m.m. har projektet även varit beroende av sponsorer. Några av dessa är Coop,
Rotary, Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmården. Kolmården och Gröna Lund och
Skara Sommarland sponsrar resorna dit så att allt (inträde, åkband m.m.) blir gratis för
barnen. Ett problem som Fatima Åsard nämner är att sponsorerna framför allt är
intresserade av att ge till barnen, det är betydligt svårare att få sponsorer att bidra till
aktiviteter till mammorna.

Delaktighet
I projektet har man arbetat en hel del med enkäter för att få hjälp av både mammor och
barn med vad de själva vill ha för typ av aktiviteter. På det sättet har projektet varit
lyhört inför målgruppens behov och önskemål och också anpassat verksamheten utifrån
detta. Överlag uppfattar jag att detta projekt har en hög grad av delaktighet och att
målgruppen som helhet har en hög inflytandegrad. Därför uppfattar jag även att
projektet och den numera permanentade verksamheten på allvar utgår från
barnkonventionen om barnets bästa.

Resultat
Sedan verksamheten startade i Stockholm 2007 har verksamheten vuxit till att idag ha
2 000 barn som medlemmar fördelat på verksamheterna i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Även om inte alla delar i projektet uppfylldes, som till exempel
utbildningspaketen, har ändå projektet lyckats med att starta de verksamheter i
Göteborg och Malmö som från början avsågs. Eftersom Ensamma mammor redan var ett
etablerat koncept gick uppstarten i Göteborg och Malmö betydligt lättare än vad det
hade gjort i Stockholm. Därtill hade kunskapen om denna grupps särskilda behov och
svårigheter spridits genom föreläsningar på bland annat Fryshusandans dag.

Att koppla samman de villkor som ensamma mammor lever under med hur de
ekonomiska villkoren påverkar familjen som helhet och barnen i synnerhet, som
projektet Ensamma mammor gör, visar på nytänkande i relation till den tid vi lever i. Med
psykologins genombrott och nyliberalismens idé om den självförverkligande individen
har socioekonomiska frågor och villkor under flera decennier åsidosatts till förmån för
individfokuserade problembeskrivningar. Som Fatima Åsard berättar har projektet mött
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både myndigheter och politiker som varit oförstående inför denna utsatta grupp. Det
florerar också mycket fördomar om ensamma mammor.

Sammanfattningsvis är detta ett ambitiöst, systematiskt och väl genomfört projekt som
vittnar om ett stort engagemang från projektledare samt en genomtänkt struktur.
Dessutom har det funnits en stor förståelse för de villkor som många ensamstående
mammor lever under. Därtill har kunskapen om denna grupp ökat i och med projektet,
något som kan sägas gälla för betydligt fler instanser i samhället än det civila samhället.

Föräldrastöd och vuxensamverkan för grundskolebarn i segregerade områden –
Rädda Barnen (Södertälje)
Barnen ser omvärlden med sina föräldrars ögon. När vi lyssnar på
föräldrarna, när vi pratar med föräldrarna kan vi förstå barnen
(Ginsburg 2012:15).

Bakgrund
Bakgrunden till projektet var att barn i så kallade segregerade områden inte når
tillfredsställande resultat i skolan och har svårt att integreras i det svenska samhället, ett
påstående som stöddes av Skolverkets utredningar från sent 2000-tal. Projektet hade
också sin utgångpunkt i läroplanen för grundskolan (LPO 94) där det bland annat står att
”läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvidlag klargöra skolans
normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet” (LPO 94). En av
förklaringarna till de bristande resultaten i skolan och svårigheterna att integreras i det
svenska samhället som projektet tog fasta på var bristen på ett samverkande vuxenstöd
för barnen. Målsättningen var därför att förstärka de vuxnas stöd till barnens inlärning
av kunskaper och färdigheter samt att skapa ett samarbete mellan skolan och hemmet
kring fostran och integration i samhället. Projektets målgrupp var barn i grundskolan i
multietniska områden. Projektet genomfördes i två faser där den andra fasen är den som
här utvärderas. Under den första fasen introducerades en ny modell för föräldramöten.
Den andra fasen integrerade föräldramötesmodellen med en särskild metod för läxor.

I tidigare undersökningar har det framkommit att lärare som arbetar i så kallade
segregerade områden och socioekonomiskt utsatta områden med många olika
nationaliteter upplever föräldrakontakten som mer stressande och mindre tillitsfull än i
”icke-segregerade” områden. Av bland annat det skälet har omsättningen av lärare i
dessa områden ofta varit stor. Därtill har tidigare undersökningar visat att föräldrarna i
de segregerade områdena generellt sett får mindre information och har svårt att ta till
sig information om den inte är på deras eget modersmål (Eriksson 2001).
Utvecklingssamtal tenderar dessutom i socioekonomiskt utsatta områden att fokusera på
skolans information till föräldrar och barn om barnens prestation och i mindre
utsträckning bygga på en dialog med föräldrar och barn kring deras förväntningar och
framtidsvisioner (Sandin & Berghnér 2014).
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Målsättning
Syftet med projektet Föräldrastöd och vuxensamverkan för grundskolebarn i segregerade
områden, som pågick mellan åren 2009–2011, var att lägga grunden för barns framgång i
skolan vad gäller kunskap, färdigheter och deras fostran och integration för att kunna
leva det goda livet i samhället. Projektet var finansierat av Allmänna arvsfonden under
åren 2009–2011. Målgruppen var barn i grundskolan i multietniska områden.
Målsättningen med projektet var att det skulle verka i följande riktningar:

Barnen ska
• uppfatta de vuxna i hemmet och skolan som ”sampratade” och samarbetande
• uppleva att de inte är nedvärderade av någon vuxen i skolan baserat på sin
bakgrund
• uppleva att deras föräldrars kompetens och erfarenhet tas tillvara i skolan.
Föräldrar ska
• känna sig respekterade av skolans personal
• kunna föra en dialog med skolan om barnets utbildning
• samarbeta och få stöd kring barnens fostran.

Lärare ska
• kunna hämta den information om barnet från hemmet som krävs för utbildningen
• samarbeta med hemmet kring barnets fostran
• kunna söka stöd för skolans utveckling via dialog med föräldrar.
Hur dessa mål uppfylldes
fokusgruppsintervjuer.

mättes

under

projekttiden

via

enkäter

och

Genomförande
Grundprincipen i projektet var att ta fasta på skolans ansvar för att skapa samarbete
med föräldrarna och att gemensamt med dem fostra barnen. Deltagarna i projektet var
lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Dessa utbildades i en särskild form av
föräldramötesmetod och även i en så kallad läxmetod, som kallades för samarbetsläxor.
Den förstnämnda går ut på att skapa en ny typ av föräldramöten som tvingar fram ett
nytt förhållningssätt till föräldrarna, där dessa ses som resurser istället för som enbart
mottagare av information. På ett konkret plan ställer skolpersonalen frågor istället för
att ge svar, vilket möjliggör en relation genom att föräldrarna på ett annat sätt än
brukligt bjuds in till en dialog. Läxmetoden går dels ut på att de ämnen som diskuteras på
föräldramötena tas upp i läxorna som barnen sedan gör tillsammans med sina föräldrar,
dels får barnen i läxa att intervjua sina föräldrar om deras uppväxt och skolgång för att
skapa större förståelse hos både barnen och lärarna för vilka erfarenheter föräldrarna
har med sig i bagaget. På så sätt hoppades projektinitiativtagarna att cirkeln barn,
föräldrar och skolpersonal skulle slutas.
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Eftersom projektet är en vidareutveckling av ett tidigare projekt om föräldramöten
(ingår inte i denna utvärdering) engagerades nya skolor för denna uppföljande andra del,
främst i Stockholmsområdet. Alla dessa skolor har vad som i projektet kallas
”multietnisk karaktär med en liten minoritet av svenska barn”. Föräldrarnas delaktighet i
projektet var deras deltagande i den förändrade verksamheten på skolorna. Föräldrarna
fick till skillnad från lärarna ingen utbildning av Rädda Barnen och arbetslagen i skolorna
fick anmäla sig om de ville vara med. Det totala antalet skolpersonal som deltog i
projektet under de tre åren var cirka 200 stycken. Under perioden gjordes även en
uppföljning på en av de tidigare deltagande skolorna i Södertälje för att befästa det
arbete som redan pågick där. Antalet föräldrar som deltog i projektet är svårt att
uppskatta eftersom deltagandet i läxprojektet gick via skolan och barnen och därför inte
var något som föräldrarna aktivt sökte sig till.
Projektledaren Max berättar under en intervju att en viktig erfarenhet som de gjorde i
projektet var att utan uppbackning från skolledningen på de olika skolorna hade
projektet varit svårt att genomföra.
Hade man inte med sig rektorn, då var det bara omöjligt. Rektorerna
måste stötta och ge tid. Och sen på alla skolor fanns det entusiaster som
ställde upp fast de inte hade tid och tyckte att det var jättebra. Men det
var ofta, det här kom ganska lågt ner i prioritetskedjan för nästan alla
skolor. Och i Södertälje, att de inte var med i andra omgången, det
berodde på att då hade de två andra utvecklingsprojekt på gång.

I den utvärdering som gjordes av Sven Ginsburg 2012 framgår att stödet och
förankringen från ledningen på de olika skolorna som deltog i projektet inte alltid var det
bästa.
Man ska börja med ledningen. Jag tycker att det är lite synd att sådana
här viktiga saker ska bero på om man är eldsjäl eller inte. Man måste
börja med ledningen. Introducera ledningen och entusiasmera den först.
Det är jätteviktigt. (Ginsburg 2012:79)

Max berättar att läxmetoden också var ett sätt att komma bort från det tidigare så vanligt
förekommande intresset för olikheter och kulturella skillnader.
Vi riktade det mot samhällskunskap. Vi var lite trötta på att man skulle
fokusera på att de var från en annan kultur, eller hade en annan kulturell
bakgrund. Vi ville liksom komma bort ifrån det. Inte hela tiden prata om
att vi är så olika. Vi ville prata om andra saker. Och då tog vi det där med
tidningar och trovärdighet och den delen istället. Vi gjorde det
tillsammans med Max. Men de skulle göra läxan tillsammans med
föräldrarna. Och då handlade det om trovärdighet. (Ginsburg 2012:74)
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Föräldrarnas upplevelser av projektet
Eftersom projektet som helhet innebar ett helt nytt sätt att både genomföra
föräldramöten och via barnen engagera föräldrarna i barnens skolarbete är föräldrarnas
upplevelser intressanta.
H: Du intervjuade föräldrar också? Vad hade de för kommentarer?

M: Vad heter det där, efteråt var jag nöjd, det kändes att livet var härligt.
Så sa några föräldrar. Lärarna hade, när de gick in i det här, en ganska
negativ inställning till föräldrarna. Att de ska lära föräldrarna. Och så
öppnar man och då blir det diskussion och då tyckte lärarna att det var
underbart, vilket stöd de fick av föräldrarna. De uppfattade att
föräldrarna var ganska kritiska till dem. Och sedan blev det en väldig
gemenskap på de här mötena. Och då intervjuade jag föräldrar om de
mötena i fokusgrupper. Och då uttryckte sig föräldrarna, det var en
förändring, det var en ny inställning. Det var ett föräldramöte som det
kom jättemånga till och lärarna tyckte att respekt var jätteviktigt. Nån
förälder sa, respekt, det tycker jag är gatans ord.
Det som åsyftas kring respekten för föräldrarna handlar, enligt Max, om att lärarna
ibland kanske gömmer sig bakom det som de benämner som respekt. Att vara respektfull
kan därmed innebära att inte våga möta föräldrarna av rädsla för att såra eller kränka
dem.
Även Max hemläxor blir en dialog med hemmet. Om än genom barnet. Och
en oerhört viktig sån. Där föräldrarna får känna att deras erfarenheter
när de gick i skolan i sitt hemland spelar roll i vår skola. Det är som jag
uppfattat det essensen i Max läxprojekt, att föräldrarnas erfarenheter och
upplevelser ska spela en roll. (Ginsburg 2012:75)

Många föräldrar verkar ha uppskattat att både få berätta för sina barn och att skolan
intresserar sig för dem och deras erfarenheter. Därtill ger läxorna en möjlighet att skapa
en dialog mellan barn och förälder.

Resultat
Projektets resultat visar på många positiva erfarenheter från både lärare och föräldrar.
Projektet som helhet mynnade dels ut i en lärobok med detaljerade anvisningar till
föräldramötesmetoden (Alfakir 2010), dels i ett antologibidrag och seminarieserier samt
samrådsmöten med skolverket om de framarbetade metoderna. Enligt Allmänna
arvsfondens sätt att kategorisera överlevnadsgraden för projekt hamnar detta i kategori
2, på så vis att man har genomfört den verksamhet som planerats men att det inte lämnat
några synliga spår i det fortsatta arbetet på de deltagande skolorna. Detta stämmer även
överens med vad projektledaren Max berättade i intervjun:
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M: Jag har ingen aning om hur det här lever vidare, men jag kan tänka
mig att det lever vidare på något sätt, att man provar någonting, men jag
vet inte att själva metoden används, det tror jag inte om jag ska vara
ärlig.
H: Inte på någon av skolorna?
M: Jag kan tänka mig att när de ordnar sina föräldramöten så har de det
här med sig, när de skriver läxor så kanske de har: vi kan ju låta eleverna
intervjua sina föräldrar och på så vis få in nya innehåll i skolan. Det är ju
väldigt många sådana här projekt. Det märkte vi. Det fanns en
projekttrötthet på de här skolorna.
På Rädda Barnens webbplats finns idag inte heller några spår av de två projekten,
förutom att läroboken i föräldramötesmetoden hänvisas till i nya projekt och som ett
handledningsmaterial för skola och förskola. Att inte projektet lever vidare har som
nämnts ovan med stor sannolikhet att göra med den projekttrötthet som finns på många
skolor samt att tiden för lärarna inte räcker till.

Utöver de mätbara resultaten finns även spår som inte syns i lika stor utsträckning som
till exempel att elevernas språk- och skrivförmåga förbättrades med läxmetoden och att
dialogen mellan elever och föräldrar samt mellan lärare och föräldrar förändrades till det
bättre. Som en lärare uttryckte det:
I alla fall var det så att alla hade gjort det här. Och då kunde jag passa på
att lufta det här och återkoppla i veckobrevet. ”Tack så hemskt mycket för
allas deltagande” och så där. Sen fick eleverna också göra en utvärdering
som vi hjälpte till att revidera. Då hade de upplevt att det ändå hade varit
bra. Vi hade kunnat göra det igen. Effekten var att det var en trevlig
stämning, det var roligt att prata om deras föräldrar. (Ginsburg 2012:77)

Akka – Föreningen Bryggan (Norrköping)

Projektet Akka startade på grund av de goda resultat som ett tidigare projekt som
Bryggan Norrköping genomfört hade uppnått.

Bakgrund
Bryggan Norrköping (idag Bufff Östergötland) är en ideell förening som arbetar för barn
och ungdomar vars föräldrar är eller har varit föremål för kriminalvård. Det finns idag
nästan 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller i frivården. Utöver det finns barn
som har en förälder i häkte eller har en frihetsberövad bonusförälder eller ett syskon.
Bryggan arbetar utifrån ett barnperspektiv och utgår ifrån FN:s konvention om barnets
rättigheter, där barnets bästa alltid står i centrum. Förutom i Norrköping så finns det
bryggor på en rad andra orter i Sverige och alla bryggor är samlade under
riksorganisationen Riksbryggan (idag Bufff). Riksbryggan är en paraplyorganisation för
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de lokala bryggorna och verkar för att kunskapen om berörda barn och föräldrar ska öka
för att på bästa sätt utnyttja alla resurser som finns för råd och stöd i samhället.

År 2009 fanns tolv lokala bryggor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmö, Karlstad,
Örebro, Sjuhärad, Sundsvall, Nyköping, Västervik, Sala och Gävleborg. Strävan från
verksamhetens sida är att det ska finnas bryggor runt om i landet, eftersom det är viktigt
att barn till intagna eller häktade får möjlighet att träffa andra barn i liknande situationer
i anslutning till bostadsorten. Bryggan Norrköping samarbetar med KRIS, Odd Fellow,
Rädda Barnen och andra frivilliga organisationer i Norrköping. Merparten av de som
arbetar på Bryggan har egen erfarenhet av att ha en frihetsberövad nära anhörig.

Målsättning
Under 2009–2012 bedrev Bryggan Norrköping projektet Akka i samverkan med häktet
Drags och häktet Stockholmsvägen i Norrköping. Projekt Akka var en fortsättning och
vidareutveckling av det tidigare projektet Gråfäll som Bryggan Norrköping genomförde
på anstalten Kolmården under 2005–2008. 7 Projektet Akkas mål var att säkerhetsställa
att barnperspektivet skulle bli ett naturligt och starkt prioriterat inslag i rutinerna på
häktet Drags och häktet Stockholmsvägen, anstalten Skenäs samt inom frivården i
Norrköping. Målsättningen var att på lång sikt få intagna föräldrar att inse sin betydelse
för barnen och hur de kan vara en aktiv förälder även vid fängelsevistelse och därmed
växa i sin föräldraroll. Projektets huvudmål var att försöka påverka negativa attityder
och destruktiva mönster hos barn och deras föräldrar inom målgruppen och på så sätt
bidra till att bryta det sociala arvet för barn och ungdomar i familjer med kriminalitet.
Bryggan arbetade utifrån ett barnperspektiv bland annat genom att förbättra
besöksmiljön för besökande barn. Bryggan ville ge barnen möjlighet till en trygg,
meningsfull och positiv kontakt med den frihetsberövade föräldern i sin häktesmiljö.
Genomförande
Under det första året anställdes en projektledare och ytterligare en projektmedarbetare.
Därutöver bildades en ledningsgrupp bestående av kriminalvårdschef Öst,
kriminalvårdschef Frivården och kriminalvårdens programexpert. Från Bryggan fanns i
ledningsgruppen verksamhetsledaren, projektledaren och projektmedarbetaren. Arbetet
i denna grupp löpte på bra utan några större konflikter. Projektets fokus låg på tre
målgrupper: de häktade (som inte är dömda ännu), anstalten Skenäs vars intagna ofta är
dömda för missbruksrelaterade brott samt frivården (de som har sitt straff i hemmet och
ute i samhället). För varje målgrupp bildades en projektgrupp som kartlade den fysiska
miljön, vilka kunskaper personalen hade om Barnkonventionen och barnperspektiv och
vilka bemötanden och stödstrategier som fanns på respektive område.

Det första projektåret inriktades mot främjande av psykisk och fysisk hälsa. I detta ingick
bland annat stödsamtal för de intagna där fokus låg på att berätta ”hemligheten” för sina
barn. ”Hemligheten” är att mamma eller pappa är frihetsberövad, vilket kan kännas svårt
7

Även detta projekt finansierades av Allmänna arvsfonden och ingår också i denna utvärdering.
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att berätta för sina barn. För att kunna delta i Bryggans verksamhet krävs det att alla
känner till hemligheten. De anställda i projektet hade alla gått en utbildning i MI
(motiverande samtal) för att kunna genomföra dessa stödsamtal på bästa sätt. Andra
aktiviteter under det första året var öppet hus en kväll i veckan, en särskild tjejgrupp
som träffas en gång i veckan och avslutades med ett ungdomsläger på Västkusten,
framtagandet av en fotbollstränarutbildning för papporna på anstalt, 2 stycken
föräldracirklar som gjordes tillsammans med Kriminalvården och deltagande i ”Barnens
dag” (en dag som kommunen anordnar med fokus på att sprida information om barn
som har det svårt i kommunen). Bryggan deltog i både planerandet och genomförandet
av denna dag med bland annat två välbesökta seminarier.
Det andra projektåret hade som tema föräldrastöd och främjande av ett stärkt
föräldraskap och innefattade en föreläsning tillsammans med Norrköpings kommun och
Unga KRIS, aktiviteter för familjerna som till exempel en utflykt till Kolmårdens djurpark,
familjeläger med 4 familjer där bland annat Skara sommarland besöktes, framtagandet
av en utbildning på tre timmar med rubriken Bemötande av barn inom Kriminalvården
som riktar sig mot personal inom Kriminalvården och till sist, utifrån behovet att stödja
fäderna med att berätta ”hemligheten”, utarbetades en första text till Min berättelse,
skriven av en intagen pappa.

Det tredje projektåret riktades mot Information och tillämpning av FN:s konvention och
barns rättigheter och inbegrep att ta hjälp av en extern handledare som
uppmärksammade Bryggans specialitet – det indirekta stödet för barn och ungdomar,
fler fortbildningar om bemötandet av barn och om barnkonventionen för anstalts-,
frivårds- och häktespersonal, en konferens med syfte att sprida erfarenheterna från
Brygganverksamheten. Till denna konferens togs ett material fram som beskrev Akka
och hur man inom projektet arbetat med det indirekta stödet.

Resultat
Under de tre åren har projektet mött över 2 000 intagna. Av dessa har man inom
projektet haft, vad de kallar, stödsamtal med över 100 intagna. Resultaten av dessa
samtal är att många av fäderna har fått insikten att de är pappor och att de trots sin
situation kan göra goda avtryck hos sina barn när de väl tar sin roll på allvar. En viktig
förklaring till intresset från de intagna kan vara att Bryggan och dess personal för de
intagna inte kopplas samman med myndigheter utan uppfattas som några som kommer
”utifrån”. Ett problem som uppstod var att det var svårt att få vissa intagna på anstalten
Skenäs att delta, något som projektet tolkat beror på att många intagna var där en kort
tid och därför inte motiverade att ta nya kontakter. Under de tre åren förändrades
ledningsgruppen på grund av personalomsättningar, men utan att det fick någon större
betydelse för projektet. Samarbetet med kriminalvården har med andra ord fungerat i
stort sett smärtfritt även om det framkom i en intervju med verksamhetsledaren att
myndigheten delvis kan vara trögrörlig när det gäller förändringsarbete. Projektet har
även gett ringar på vattnet på så sätt att andra verksamheter (som socialtjänsten, BUP)
har hört talas om projektet och efterfrågat den särskilda kompetens som finns inom
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Bryggan. Projektet lever vidare och har kategoriserats som en 4, det vill säga att
verksamheten lever vidare med annan finansiering. De verksamheter som idag lever
kvar är öppet hus, familjeaktiviteter samt olika stödgrupper.

Sammanfattningsvis var Akka ett väl strukturerat och genomtänkt projekt där
barnperspektivet och barnkonventionen tagits på stort allvar och resulterat i konkreta
verksamheter. I projektet har tidigare erfarenheter (från bl.a. projektet Gråfäll) tagits
tillvara samtidigt som nya idéer har prövats och utvecklats efterhand. Intresset för
projektet har varit stort, både från de intagna, personal och från kommun och andra
verksamheter som kommer i kontakt med barn till frihetsberövade föräldrar.

Summering av fallstudierna

Projekten och organisationerna bakom fallstudierna har vissa gemensamma drag. De har
i huvudsak bedrivits av väl etablerade organisationer. Både Bryggan, Fryshuset och
Rädda Barnen (Södertälje) har alla en mer eller mindre lång tradition av att genomföra
projekt av den typ som fallstudierna representerar. Därtill har de alla en förhållandevis
stor kunskap om målgrupperna, något som kanske i synnerhet gäller projekten Akka och
Föräldrastöd och vuxensamverkan för grundskolebarn i segregerade områden. Samtidigt
kan man se att resultaten skiljer sig åt där både Akka och Ensamma mammor fortfarande
pågår, om än i något modifierad form. Rädda Barnens projekt om vuxensamverkan i
skolan lever inte kvar även om de metoder som utvecklades i samband med projektet
inspirerat lärare i grundskolan att arbeta med nya former för föräldramedverkan.

Sammanfattningsvis visar de tre fallstudierna att projektens möjligheter att lyckas med
att nå de uppsatta målen beror på:
•

•
•

•

En engagerad och drivande projektledning. I synnerhet är det viktigt att
projektledningen har förmåga att styra verksamheten och hantera intressenter
och så kallade möjliggörare i projektets omgivning.
En stabil organisation, att projektet har en fungerande och stödjande organisation
att luta sig emot.
En genomtänkt och utvecklad samverkan med omgivande myndigheter och
organisationer. En realistisk plan för hur samverkan och samarbete ska utvecklas
bör med andra ord vara en huvuduppgift för projektplaneringen.
Ett tydligt och genomtänkt barnperspektiv. I alla fallstudierna finns ett mer eller
mindre genomtänkt barnperspektiv med i processen från början. Alla projekten
sätter också barnets behov, så som det formuleras i barnkonventionen, i fokus.

Analysen av fallstudierna visar att samverkan med omgivningen är en viktig aspekt när
det gäller överlevnad efter projekttidens slut. Förmågan till samverkan är emellertid
nära relaterad till hur de projektansvariga har lyckats engagera och få omgivande
organisationer villiga att gå in i och satsa på projektet. Det kan här handla om
skolledning, skolpersonal, kriminalvården, bibliotek och andra privata organisationer
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och företag som i fallet med Ensamma mammor. För detta krävs inte bara en tydlig och
nydanande idé utan också personer som visar stort engagemang och har förmåga att tala
för sin sak. En ytterligare aspekt för överlevnad tycks vara hur flexibla de samverkande
organisationerna är. Skolan, som i exemplet Föräldrastöd och vuxensamverkan för
grundskolebarn i segregerade områden, är en organisation som både är van vid tillfälliga
projekt och nya former för organisation. Dessa faktorer både underlättar och försvårar
förändringar på sikt. Underlättande på så sätt att det på många skolor finns en öppenhet
för att pröva nya metoder, något som kanske i synnerhet gäller skolor i så kallade
multietniska områden. Försvårande då det också tycks finnas en viss trötthet vid att
ständigt testa nya metoder som ofta rinner ut i sanden då tidsbrist ofta gör att
uppföljning inte hinns med. För projektet Akka har flexibilitet varit en viktig egenskap
eftersom Kriminalvården både är en trögrörlig organisation och helt beroende av att
säkerhetsaspekterna kommer i första hand.
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7. Kvarlämnade spår och kunskapsutveckling

För att få medel från Allmänna arvsfonden behöver följande kriterier uppfyllas:
målgruppen ska vara med i projektet från planering till genomförande, projektet ska
vara nyskapande och utvecklande och det ska redan från början finnas en plan för hur
projektet kan överleva efter det att medlen har tagit slut. Hur har då dessa kriterier
uppfyllts sett till projekten som helhet?
När det gäller det första kriteriet, målgruppen ska vara med i projektet från planering till
genomförande, visar uppföljningen att få projekt lever upp till detta kriterium. Allmänna
arvsfonden lyfter gärna fram att man arbetar med ett må lgruppsorienterat perspektiv,
vilket genomsyrar såväl ansökningar som slutredovisningar. Ett begrepp som
återkommer i många slutrapporter är Empowerment, som är svårt att överföra till
svenska men betyder ungefär ”att främja egenmakt”. Empowerment som begrepp har
främst använts inom sociologisk och socialpsykologisk forskning även om det från början
(1980-talet) kommer från amerikansk managementteori och organisationsutveckling.
Idag har begreppet emellertid tappat något av sin forna glans även om det fortfarande
dyker upp här och var. Ett sätt att förklara lite närmare vad det handlar om är att det
syftar till att individer och grupper själva ska ha möjlighet att påverka sina livsvillkor. I
detta sammanhang kan empowerment översättas med graden av delaktighet och
inflytande i projekten, som till exempel att målgrupperna själva är med i planeringen och
genomförandet av projekten. Redan i ansökningsfasen bör det vara tydligt hur man har
tänkt att nå ut till målgruppen, hur många som förväntas delta och på vilket sätt det är
tänkt att de ska delta i projektverksamheten. Målgruppen bör också initialt ha möjlighet
att komma med förslag på vad verksamheten ska syfta till. Målgruppens delaktighet är
många projekts akilleshäl. De projekt som har avslutats i förtid eller kan ses som
misslyckade har fallerat just på grund av att visionerna som ligger till grund för
projekten inte har en tydlig förankring hos målgruppen. Men även i de projekt som har
genomförts enligt plan och visar överlevnad brister det många gånger i
målgruppsperspektivet. Projektet Ensamma mammor kan här användas som ett exempel
på ett mer genomtänkt målgruppstillvänt projekt eftersom mammorna har möjlighet att
själva påverka vilka aktiviteter och träffar som erbjuds. Ett annat projekt där
målgruppens deltagande varit av betydelse är projektet Livsstil och hälsa som drevs av
Hushållningssällskapets förbund. Syftet med projektet var att arbeta fram ett
pedagogiskt material för ungdomar med fokus på de dagliga vanornas betydelse för
hälsa och välbefinnande. I inledningsskedet av projektet bjöds personal på de skolor som
projektet samarbetade med in till ett informationsmöte där lärare och personal hade
möjlighet att ge synpunkter. En av aktiviteterna var en särskild hälsodag i skolans regi.
Denna fick även eleverna vara med och utforma, vilket betydde att även de var med och
påverkade projektets innehåll.
Projekten har även haft krav på sig att vara nyskapande i någon bemärkelse. Att avgöra
huruvida ett projekt är nydanande eller inte är svårt utan en stor kännedom om den
verklighet projekten lever i. Uppfattningen är emellertid att relativt få projekt kan
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beskrivas som nydanande. De projekt som kan beskrivas som nydanande har ofta ställt
andra typer av frågor och belyst andra aspekter av barns (och föräldrars) utsatthet än de
vanligt förekommande. I en av fallstudierna som gjordes i samband med denna
utvärdering framkom exempelvis i projektet Ensamma mammor att ett av de största
problemen med att vara ensam förälder är den ekonomiska utsatthet detta innebär. Av
det skälet var projektets mål att erbjuda dessa familjer verksamheter som annars inte
varit möjliga, som ett sätt att sätta guldkant på tillvaron. Den gängse problembilden att
dessa mammor inte har kraft nog att erbjuda sina barn en meningsfull tillvaro utmanas
på så sätt i detta projekt. Även projektet Föräldrastöd och vuxensamverkan för
grundskolebarn i segregerade områden är nydanande eftersom det möjliggjorde en ny
modell för föräldramöten där både föräldrarna och barnen engageras och görs delaktiga,
vilket är något som ofta lyfts fram som ett ideal i skolans värld. Ett annat exempel på
nydanande projekt är Föräldrar på lika villkor som drevs av Studieförbundet Bilda
Svealand/Mälardalen och som syftade till att arbeta fram nya metoder för att öka
informationen till invandrade blivande föräldrar som inte kan tala svenska.
Verksamheten som idag fortfarande pågår sker i föräldragruppsliknande sammanhang
där utbildade tolkar eller hemspråksinformatörer fungerar som gruppledare oavsett om
mötena bedrivs på svenska eller på föräldrarnas eget språk. Landstinget i Värmland har
permanentat projektet. Det nydanande handlar om att informationen och samtalet utgår
från föräldrarnas behov snarare än vårdinstitutionens samt att gruppledarna har
möjlighet att föra samtal med de blivande föräldrarna på deras eget språk.

Att få projekt kan beskrivas som nydanande innebär emellertid inte att projekten saknar
kunskapsvinster. Även om bara enstaka projekt som här granskats kan betraktas som
genuint nydanande, så har många trots allt lämnat spår efter sig. De mest konkreta
spåren är publikationer i pappersformat (rapporter, böcker, filmer, kursmaterial och
handböcker av varierande slag) samt handledningsmaterial som idag ligger på
organisationernas webbplatser. Ett annat slags spår är nya projekt som grundar sig i
erfarenheterna från tidigare projekt. Om publikationer och webbplatser är konkreta
uttryck av resultat och kunskap, så kan man också konstatera att nya projekt för det
mesta bygger på spår (dvs. erfarenhetsbaserad kunskap) som finns hos enskilda
medarbetare inom den organisation som har genomfört tidigare projekt. Det handlar om
kunskap om hur man skriver ansökningar, hur man initierar projekt, hur man
samarbetar med myndigheter och andra aktörer, hur man når ut till de grupper man är
intresserad av, arbetsmetodik och kunskap om olika sätt att finansiera en verksamhet.
En ytterligare form av spår är rekryteringar av nya medlemmar till föreningar och
organisationer. Detta gäller i första hand de projekt som bedrivs av mindre föreningar
såsom olika etniska eller religiösa föreningar, föreningar som vänder sig till pappor,
mammor, föräldrar i fängelse eller ensamstående föräldrar, adoptivföräldrar eller
tvillingföräldrar eller föräldrar till funktionshindrade barn. Att fler får upp ögonen för en
viss organisation och engagerar sig eller deltar är också en typ av spår som ett projekt
kan lämna efter sig.
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Men att ett projekt lämnar spår efter sig innebär inte nödvändigtvis att projektet som
sådant överlever. I tabell 6 såg vi att 16 av projekten och den verksamhet som
utvecklades lever vidare i någon form. 25 av projekten visar att erfarenheter från
projekten lever vidare. Sammanlagt innebär det att 41 av de 131 projekten visar att de
har överlevt i någon form.

Det sista kriteriet är att det redan från början ska finnas en plan för hur projektet kan
överleva efter projekttidens slut. Kraven på att en sådan plan ska finnas med redan från
början är något som Allmänna arvsfonden har betonat mer och mer över tid. Även när
det gäller detta kriterium är det relativt få av projekten som explicit skriver hur detta ska
gå till. Ett positivt exempel på detta är Akka, som är en av uppföljningens fallstudier. I
projektansökan finns redan en tydlig idé om hur överlevnaden både konkret ska gå till
och hur den är tänkt att finansieras.
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8. Slutsatser

I detta avslutande kapitel redogörs för de mest centrala resultaten av uppföljningen. De
131 projekt som har ingått i uppföljningen (av de 131 projekten har 106 projekt
granskats närmare) har alla haft som mål att skapa bättre livsvillkor för barn. Detta
gäller även för de projekt som erhållit medel mellan åren 2009–2016. Eftersom
projekten är av så olika karaktär och heller inte ingår i någon medveten satsning på en
viss målgrupp av barn saknas möjlighet att sammanfatta projekten på ett mer definierat
sätt. Barnen som indirekt har stått i fokus för projekten har till viss del bedömts som
utsatta på olika sätt. Det kan handla om ekonomisk, social eller fysisk utsatthet, men idén
om föräldrastöd grundas också på föreställningar om föräldrars bristande förståelse
eller kunskap om barnets inneboende sårbarhet som outvecklad och oerfaren.

Inledningsvis presenteras efter en sammanfattning av projektens avtryck de
kontextuella villkor under vilka projekten har ägt rum. Med kontextuella villkors avses
här de samhälleliga förutsättningar som villkorar projekten och ger ramar för
föräldrastöd som verksamhet. Avslutningsvis diskuteras de ideala bilder av
föräldraskapet som projektens problembeskrivningar direkt eller indirekt har sin grund
i. Eftersom (problem)beskrivningar av grupper alltid rymmer en viss maktassymmetri
ser jag det centralt att diskutera detta oavsett att många projekt visat goda resultat och i
förlängningen också skapat bättre villkor och möjligheter för både barn och föräldrar.
Kapitlet avslutas med några punkter som sammanfattar de framgångsfaktorer för
projektens genomförande och överlevnad som uppföljningen har visat.

Projektens avtryck

Merparten av projekten som ingått i uppföljningen har genomfört projekten i enlighet
med målen, i några fall har projekten förändrats och bytt inriktning när de avsiktliga
målen inte var möjliga att uppnå. Därtill har flertalet projekt nått den målgrupp som var
avsikten, oftast med färre deltagare än vad som var planerat. I vissa fall har den tänkta
målgruppen inte nåtts utan projektet har antingen blivit något annat eller avslutats i
förtid. Under en så lång tidsperiod som uppföljningen hanterat är det svårt att avgöra
projektens avtryck eftersom de projekt som avslutades för mer än tio år sedan idag i de
flesta fall inte lämnar så tydliga spår. Som tidigare nämnts kan det emellertid vara så att
spåren snarare finns genom de kunskaper som projekten har genererat. Klart är
emellertid att en relativt stor andel av projekten har fått betydande effekter för de
deltagande föräldrarna, vilket i sin tur har påverkat barnens liv. Dels har föräldrar
genom de olika aktiviteterna träffats, umgåtts, utbytt erfarenheter och kanske på det
sättet utökat sitt sociala nätverk, dels handlar det om att många barn som på grund av
föräldrarnas situation inte tidigare haft möjlighet att umgås med sina föräldrar
alternativt göra roliga saker med dem nu har kunnat få möjlighet till detta. Därtill har
flera av de metoder och aktiviteter som projekten arbetat fram (som delvis lever kvar)
skapat möjligheter att fortsätta att utveckla arbetet med föräldrastöd. För många
föräldrar kan dessa aktiviteter vara en väg till att undslippa känslor av ensamhet och
exkludering från ett förment normalt föräldraskap. Projekten har därutöver bidragit till
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att vissa föräldrar har fått redskap att hantera konflikter och andra svårigheter i relation
till sina barn, till myndigheter och samhälleliga institutioner och fall till den andre
föräldern vid separation. Ytterligare ett avtryck är att projekten (som helhet sett) också
kan ha bidragit till att förstärka normer om det goda föräldraskapet trots att intentionen
med projekten har varit en annan. Föräldraskapet som sådant är något som varierar över
både tid och rum. Ett ”gott” föräldraskap kan därför se mycket olika ut i olika kontexter.
Samtidigt är föräldraskapet i hög grad bestämt av kulturella normer om vad det innebär
att vara en god förälder, vilket innebär att sätten att vara (en god) förälder är
begränsade. Projekten kan därtill ha bidragit till att både generera och reproducera
föreställningar om vad föräldrastöd är och bör vara. Utifrån detta perspektiv är
Arvsfondens kriterium att projekten ska vara nyskapande centralt vad gäller att bredda
vad föräldrastöd i praktiken kan vara.

Projekten och samhället

Projekten har ägt rum i en tid då begreppet föräldrastöd har fått en prioriterad status i
samhället men också förskjutits i betydelse. Sett ur ett historiskt perspektiv har
föräldrastöd gått från att vara riktat till vissa grupper som ensamstående och fattiga
mödrar till att vara ett generellt stöd till alla föräldrar till att återigen mer tagit formen
av att riktas mot vissa grupper; grupper som samhället definierar som i behov av särskilt
stöd. Därför går det att prata om föräldrastöd i en brytningstid.
”Olika metoder för föräldrautbildning och föräldrastöd, i synnerhet stödet
till unga föräldrar liksom till föräldrar med invandrarbakgrund, behöver
prövas och utvecklas. Det är här angeläget att uppmärksamma att
föräldrars behov av stöd kan skifta under olika perioder av barnets
uppväxt. Det behövs därutöver ett fortsatt utvecklingsarbete för att stärka
och stödja barn till föräldrar som missbrukar eller lider av psykisk
sjukdom samt barn till föräldrar med psykiska eller fysiska
funktionshinder.” (Regeringen 2006/07:125)

En annan skillnad över tid är att de metoder som idag används i föräldrastödjande syften
har krav på sig att vara så kallat evidensbaserade, det vill säga att det kan beläggas
vetenskapligt att utbildningen har en positiv påverkan på de som går kursen, eller följer
metoden (Sandin 2011). Få av de projekt som fått medel från Allmänna arvsfonden
under den undersökta perioden 1994–2009 kan sägas bygga på evidensbaserade
metoder. Detta ligger emellertid helt i linje med kriteriet att projekten ska vara
nyskapande och metodutvecklande. Det stora flertalet av projekten är därför sådana där
en metod eller ett material arbetas fram och prövas under en tid för att sedan antingen
falla i glömska, utvecklas vidare eller inlemmas som en del i den ordinarie verksamheten.
Det betyder emellertid inte nödvändigtvis att projekten har varit verkningslösa eller har
haft liten påverkan på föräldrarnas kunskaper och självkänsla eller
samhällsinstitutionernas och frivilligorganisationernas förmåga att samverka kring
föräldrar och barn. Att ett projekt bygger på evidensbaserade metoder är alltså ingen
given nyckel till lyckade projekt, i synnerhet eftersom de evidensbaserade metoderna i
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föräldrastödsprogrammen har ifrågasatts för sin vetenskapliga grund (se t.ex. Sandin
2011). Snarare kan de projekt som ges medel på grund av deras nyskapande karaktär
förskjuta gränser för föräldrastödspraktiker och också förändra föräldrastödsarbetet på
sikt.
Ett nyckelbegrepp som ofta lyfts fram i diskussioner och i regeringens nationella strategi
för föräldrastöd från 2009 är samverkan.
”Strategins övergripande mål är: Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd
under barnets uppväxt (0–17 år). Ett medel att nå det övergripande målet
är att utveckla samverkan på lokal nivå kring stöd och hjälp till föräldrar i
deras föräldraskap”. (Regeringen 2009)

Min bedömning är att Allmänna arvsfondens projektstödssatsningar uppmuntrar
samverkan. I många projektansökningar listas de samverkanspartner projektledaren har
tänkt sig. Huruvida denna samverkan är förberedd innan projektet sätts igång varierar
mellan projekten. Samverkan eller brist på fungerande samverkan är också något som
ofta möjliggör alternativt stjälper projekten. Samverkansgraden är därtill något som
avspeglas i projekten över tid på så vis att projekten som har startats under den senare
delen av uppföljningsperioden har betydligt mer elaborerade former för samverkan
långt före dess att projekten startats. Att så är fallet har förmodligen sin förklaring i att
samhället i stort och det politiska samtalet har lyft samverkan som en av de
grundläggande faktorerna för framgång oavsett om det handlar om föräldrastödsprojekt
eller andra former av stödinsatser för utsatta grupper.

Projektens främjande av föräldraskap

Eftersom relativt få av de 106 projekten har utvärderats med hänsyn till huruvida
föräldrarna faktiskt har främjats i sitt föräldraskap är det svårt att göra en kvalificerad
uppskattning av detta på ett allmänt plan. Däremot blir det tydligt att de projekt som har
haft ett tydligt målgruppsperspektiv och/eller arbetat med målgruppsbaserade
referensgrupper lyckas betydligt bättre med att få föräldrarna att både reflektera över
sitt föräldraskap, stärkas i sitt föräldraskap och att känna stöd från professionella och
andra föräldrar i liknande situationer. I de fall då projektledare och medarbetare har haft
en idé om föräldraskap som de velat föra ut till föräldrar utan att ta hänsyn till
målgruppens behov eller kompetenser är det mer tveksamt huruvida dessa projekt
faktiskt främjar föräldraskap eller om de tvärtom riskerar att öka föräldrars upplevelser
av exkludering eller alienation.

Utbildnings- och informationsinsatser till föräldrar

Många av projekten syftar till utbildning och information till en tänkt målgrupp. I vissa
fall bygger informationen eller utbildningsinsatsen på kunskaper genererade från
målgruppen själv. Exempelvis gäller detta de projekt som i planeringsstadiet arbetat med
referensgrupper bestående av representanter för målgruppen. I andra fall bygger
kunskapen som ska förmedlas på ibland något oklara grunder. Oavsett vilken den
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specifika föräldragruppen är finns det en tydlig idé bakom projekten att föräldrar, i
synnerhet vissa föräldrar, behöver utbildas i föräldraskap. Denna tanke bygger på en
grundläggande idé om att föräldrar, i synnerhet vissa, saknar förmåga att kunna vara
föräldrar på det sätt som samhället ser som önskvärt. I många fall handlar projekten om
en särskild problematik som gör att just dessa föräldrar har svårt att vara föräldrar och
av det skälet är i behov av samhällets stöd.

Många av projekten är inriktade mot att informera och överföra kunskap om
föräldraskap till föräldrar som urskilts vara i särskilt behov. Det kan som vi har sett
tidigare handla om informationsinsatser, föräldrakurser, seminarier med mera. I dessa
projekt, oavsett deras inbördes olikheter, finns det en tydlig tendens till att det finns
någon som kan och andra som inte kan. I vissa fall är emellertid den förgivettagna
kunskapen som ska föras över till föräldrarna varken vetenskapligt belagd eller tydligt
framskriven. Snarare blir kunskapen ofta synonym med det allmänt vedertagna, vilket i
sin tur hänger samman med kulturella normer och värderingar. Kunskap och vetande är
som tidigare nämndes alltid förenade med makt och oavsett projektledarnas välvilja att
skapa bättre villkor för barn kan dessa kunskapsöverföringspraktiker riskera att få
motsatt verkan mot den man är ute efter. Denna typ av frågeställningar rör inte enbart
föräldrastödpraktiker utan är något som välfärdsinstitutioner och det civila samhället
generellt har att hantera. Det specifika med föräldrastöd är emellertid att dessa praktiker
griper in i människors privata sfär, vilket innebär att behovet av problematisering och
självreflektion hos projektägarna blir än mer central.

Flera projekt i denna uppföljning följer dock ett annat mönster där det i mindre
utsträckning handlar om att förmedla information och kunskap om föräldraskap och mer
om att utgå från föräldrarnas och barnens behov. Ur ett sådant perspektiv blir
föräldrarna i högre utsträckning subjekt med möjlighet att forma och förändra
föräldraskapet som sådant.

Ett kompensatoriskt perspektiv

De riskfaktorer baserade på grupptillhörighet och de problembeskrivningar av föräldrar
och barn som förekommit och fortfarande förekommer i samhället och i
projektansökningarna visar på komplexa sammanhang och sammanblandningar av klass,
kön, etnicitet och bostadsort. Man lyfter fram föräldrars utbildningsnivå, familjens
kulturella och etniska bakgrund och var (i vilken stadsdel) familjen bor som
betydelsefulla aspekter för barnens möjlighet till en gynnsam utveckling. De
bostadsområden som ges beteckningen särskilt utsatta eller segregerade förknippas med
ett föräldraskap som i vissa avseenden har svårt att leva upp till föreställningar om det
goda föräldraskapet. De områden som implicit innehar problem symboliserar på så sätt
avvikelserna och annorlundaheten. Dessutom skapar beskrivningarna av dessa gruppers
annorlundahet i relation till en föreställd normalitet en i samhället inbyggd ojämlikhet
där vissa individer anses vara mera normala än andra och där dessa andra både
osynliggörs och framställs i stereotypa bilder som till exempel med bristande förståelse
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eller kunskap om barns bästa (jfr Essed 2005).

Den institutionella välviljan att ge eller skapa mer resurser till särskilt markerade
identitetspositioner som invandrare, ensamstående mödrar, föräldrar med
funktionsnedsättning, föräldrar med låg utbildningsnivå och ekonomiskt utsatta
föräldrar innebär inte enbart mer stöd till föräldrar som eventuellt är i behov av det,
utan också ett särskiljande. Detta särskiljande innebär också en hierarkisering av vilka
som ger och vilka som tar emot hjälp. I flera projekt som har ingått i denna uppföljning
finns det följaktligen en tydlig uppdelning där de ansvariga för projektet ser sig själva
som innehavare av kunskap om den tänkta målgruppen men också rätt lämpade för att
utbilda deltagarna och på så sätt bidra till förändring och i slutänden bättre villkor för
barn. I vissa fall kan detta självklart vara en väl fungerande metod då projektledaren har
stor erfarenhet och kunskap om den särskilda problematik som projekten syftar till att
om inte lösa så i vart fall ge möjligheter till förändring och på så sätt också bättre villkor
och förhållanden för en viss grupp av föräldrar som i vissa avseenden kan ha det svårt. I
några fall, vilket har blivit tydligt under uppföljningen, drivs projektet mer av vilja,
idealism och engagemang än kunskap och erfarenhet. I dessa fall, i synnerhet då
projekten inte har förankrats hos målgruppen, kan det hela resultera i misslyckade
projekt då bland annat målgruppen inte har velat delta alternativt målen med projektet
var felriktade. Till syvende och sist handlar vissa projekt om viljan till att kompensera för
uppskattade brister i vissa minoriteters kulturer alternativt hos vissa grupper av
föräldrar vars föräldraskap inte står i samklang med majoritetssamhällets normer om ett
gott föräldraskap.

Barnkonventionen för barnets bästa

Flera projekt hänvisar till FN:s barnkonvention, antingen direkt i projektansökan eller i
verksamhetsbeskrivningen som sådan. Dessa hänvisningar är ofta, precis som i så många
andra sammanhang, svepande utan närmare precision av vad som faktiskt avses med att
i sin verksamhet eller projektidé utgå från barnkonventionen. En vanligt förekommande
programbeskrivning kan se ut enligt följande:
På Solrosen arbetar vi utifrån FN:s Barnkonvention. Det innebär att vi har
barnens bästa i fokus. (www.raddningsmissionen.se)

Att ha barnens bästa i fokus är något som idag är ett samhälleligt krav och en självklarhet
för alla verksamheter med barn. Inom en snar framtid kan det dessutom vara olagligt att
i sin verksamhet inte utgå från barnkonventionen. Sett över tidsperioden för projekten
har detta förändrats då allt större krav ställs på att allt arbete som inkluderar barn måste
utgå från barnkonventionen. I vissa projekt finns en tydlig koppling till
barnkonventionen oavsett om det har skrivits ut explicit i ansökningshandlingar och
slutredovisningar. I barnkonventionens artikel 9 står till exempel: ”Ett barn ska inte
skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Ett barn som är
skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.” (www.unicef.se). I de projekt
som Bryggan (idag BUFF) har bedrivit under undersökningsperioden som Trampolinen,
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Gråfäll, Möjligheten och Akka finns en nära koppling till paragraf 9 då projekten syftat till
att skapa goda möjligheter för barn att umgås med sina frihetsberövade föräldrar. Detta
gäller även projektet Godnattsagor inifrån.

I barnkonventionen sägs vidare att barn har rätt till självbestämmande över sitt liv. I
praktiken bör det innebära att även barnen bör inkluderas i projektens syftes- och
målformuleringar, något som kan ses mer som undantag än som regel i
projektbeskrivningarna. Ser man till de senare projekten, vilka initierats under slutet av
perioden för uppföljningen betonas barnkonventionen än mer jämfört med de tidigare
projekten.
Men att utgå från barnkonventionen är inte nödvändigtvis oproblematiskt. Vad betyder
det då i praktiken att ha barnens bästa i fokus? Är alla barn likadana och har samma
behov oavsett vad projektet avser att belysa eller förbättra? Vad betyder exempelvis att
"Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs
för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”, som det står i
artikel 27? Det finns naturligtvis många sätt att tolka en sådan skrivning på. På samma
sätt är formuleringen ”Varje barn har rätt att behålla sin identitet” (www.unicef.se)
svårtolkad. Vad betyder det i praktiken? Hur gör man verklighet av detta och hur ser
riskerna ut för att det krockar med interventioner i barnets familj vad gäller kultur,
religion osv.?
Att tolkningar av barnkonventionen innebär svårigheter för de enskilda aktörerna är
emellertid inget nytt, däremot vore det önskvärt att hänvisningar till barnkonventionens
artiklar också inbegriper mer precisa och mer elaborerade tolkningar av vad som avses
med barnens bästa och på vilka sätt projektet rent konkret tänker sig uppfylla detta.

Att rädda barnen

I många av projekten finns en tydlig önskan om att projektet ska bidra till ett gott liv för
de barn som utgör den indirekta målgruppen. I det övervägande antalet projekt som fått
medel är målgruppen föräldrar till barn som på olika sätt uppfattas vara särskilt utsatta
eller sårbara som till exempel barn med funktionshinder, barn till föräldrar i fängelse,
barn vars föräldrar lever som ensamstående, barn som har utsatts för våld och mobbning
samt barn som växer upp med föräldrar som migrerat till Sverige.
Att samhällets olika instanser går in i föräldraskapet och styr på olika sätt är ingen ny
företeelse utan något som präglat Sverige sedan tidigt 1900-tal. Snarare är detta något
som har utmärkt Sverige sedan folkundervisningen inrättades under 1800-talet
(Sandin 2011). Som nämndes i översikten av föräldrastöd finns då som nu ett
underliggande stråk av moralisk karaktär om att barnen behöver räddas från föräldrar
som av olika skäl inte lyckas vara kompetenta föräldrar i enlighet med samhällets
normer för ett gott föräldraskap.
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Ett stråk av denna inställning till föräldrar som inte förväntas motsvara det goda
föräldraskapet finns i projektens ansatser. Till viss del bygger detta moraliska imperativ
med stor sannolikhet på en lång erfarenhet av att möta föräldrar som av olika
anledningar har det svårt i sin roll som föräldrar och vars barn far illa. På så sätt leder
projekten till att föräldrar ges möjlighet att exempelvis skapa nätverk, få stöd i en utsatt
situation och erhålla redskap som underlättar föräldraskapet i sig. Men det finns också
goda skäl att diskutera huruvida detta bygger på föreställningar om vissa kategorier av
föräldrar. I ansökningshandlingar och slutredovisningar blir detta tydligt. I Barn är ett
folk (1999–2000) som drevs av Studiefrämjandet i norra Halland var
orsaksbeskrivningen till projektet att: ”En period av ökat våld på Varbergs gator och där
ungdomar med invandrarbakgrund var i majoritet”. Genom att erbjuda studiecirklar
skulle projektet leda till att föräldrarna till dessa ungdomar skulle stärkas i sin
föräldraroll och tanken var även att öka förståelsen för det svenska samhället och
kulturella skillnader i den specifika målgruppen. På så sätt går det också att se det som
att det handlar om att rädda föräldrarna från att vara dåliga föräldrar. Projektet rann ut i
sanden då det visade sig att föräldrarna inte var intresserade av verksamheten. I just
detta fall tycktes det saknas en djupare förståelse för vad dessa familjer och ungdomar
hade för behov, men istället fanns det en på förhand given idé om att botemedlet mot det
ökade våldet var en ökad förståelse för det svenska samhället.
I vissa fall tycks det alltså saknas en förståelse för de villkor som vissa föräldrar lever
under. Det kan handla om det bagage föräldrarna har med sig i form av fattigdom,
missbruk, erfarenheter av krig och våld, arbetslöshet, exkludering osv. Att då erbjudas
möjlighet att delta i en studiecirkel med syfte att stärkas i sitt föräldraskap och få en
bättre förståelse för det svenska samhället är kanske inte det som dessa föräldrar
uppfattar som mest prioriterat. Att relativt få projekt har fokus på de sociala och
ekonomiska villkor föräldrar lever under och istället prioriterar ökad kunskap kan delvis
förklaras av att det är först i slutet av uppföljningens undersökningsperiod som
diskussionen om barns ökande ekonomiska utsatthet fördes upp på en samhällelig
agenda (www.raddabarnen.se, jfr Sandin 2011).

Arvsfondens roll och projektens upplevelser av stöd

Till sist vill jag kort diskutera Allmänna arvsfondens betydelse för
föräldrastödsprojektens utformning och hur dessa upplever att stödet från Arvsfonden
har fungerat. Vid genomförandet av projekten har projektledare alltid tillgång till en
handledare hos Arvsfonden för stöd och guidning. I vissa fall uppfattar jag att denna
guidning har stor betydelse för hur projektet utvecklas. Dessutom redovisas löpande
projektets verksamhet och resultat genom delrapporter och slutrapport. Hur detta
samarbete med handledarna på Arvsfonden har fungerat är inget som uppföljningen
specifikt frågat efter i enkäter och intervjuer, däremot kommenteras detta i några fall.
Ofta handlar det om positiva erfarenheter av kontakten med Arvsfondens handledare. I
projektet Antikränkningsarbete i skolan med familjen som kraft beskrivs att modellen
som togs fram var lyckad, men att det inte fanns möjlighet att fortsätta att vidareutveckla
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denna eftersom Sociala Missionen själva inte hade möjlighet att finansiera en sådan
satsning.
Hade möjligheten funnits kunde modellen ha vidareutvecklats till en
modell för skolan att arbeta med. Vi hade dock ingen möjlighet att
finansiera en sådan själva och hade inte heller möjlighet att söka nytt stöd
i de Arvsfondssatsningar som då gjordes. Jag tror att det vore en god idé
att under sista projektåret ha en betydligt närmare kontakt med
projekten som får stöd för att på så sätt fånga upp möjligheter till
ytterligare utveckling. Små organisationer har inte själva de finansiella
förutsättningarna för detta. Tiden för en ny projektansökan och beslut
riskerar att leda till att nyckelpersonen sägs upp alternativt byter arbete
frivilligt. Möjligheterna till fortsatt utveckling av metoder etc. som direkt
följd av projekten skulle därför kunna göra projektmedelsinvesteringen än
mer verksam.

I citatet framkommer å ena sidan att projektägarna uppfattar att de satsningar som
annonseras av Arvsfonden inte gav möjlighet att vidareutveckla projektet. Å andra sidan
ska det enligt Arvsfondens kriterier redan från början finnas en plan för hur projektet
kan utvecklas och överleva efter det att medlen har tagit slut, något som i detta fall inte
tycks ha varit tydligt eller möjligt att uppnå. Många projekt stöter under projekttidens
gång på problem, vilket innebär att önskade resultat och planer för överlevnad som
skrivits i ansökan i slutänden inte blir möjliga eller behöver modifieras under resans
gång. I detta skede kan kontakten med handledaren vara av central betydelse då
projekten kan behöva hjälp med att ta tillvara de värdefulla kunskaper och erfarenheter
som har gjorts. Samma projekt nämner även problemet med att Arvsfondens policy inte
medger finansiering av marknadsföring, något som i synnerhet drabbar mindre
organisationer eftersom de har svårt att synas utåt. Därtill är både den tid det tar att
utforma en ansökan och själva handläggningstiden för beslut en kritisk faktor för i
synnerhet mindre organisationer.

Summering av framgångsfaktorer

Uppföljningen av redovisade projekt visar att cirka 15 procent av projektens verksamhet
lever vidare i någon form och att det i huvudsak finns fyra bidragande faktorer till i
vilken mån en organisation lyckas genomföra sitt projekt så att erfarenheter och
kunskaper tas tillvara:
•

Vikten av kunskap och förstudium. Att starta upp och genomföra ett projekt
kräver kunskap. Kunskapen handlar både om projektets ämne/tema och
kunskap om den målgrupp som projektet ska riktas mot. Därför är det av stor
vikt att initiativtagarna till projektet har god kännedom och kunskap om det
som projektet syftar till. God vilja och stort engagemang kan räcka långt men
är sällan tillräckligt.
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•

•

•
•

•

Projektförankring. Att projektet är förankrat både inom den egna
organisationen och visavi andra inblandade aktörer är en viktig förutsättning
för att erfarenheterna ska kunna leva vidare. Förankring är viktig både på
lednings- och verksamhetsnivå såväl i den egna organisationen som hos de
aktörer man ska samarbeta med eller som kan vara tänkbara finansiärer i
framtiden. Inte minst viktigt är att den tänkta målgruppen för projektet är
med och påverkar utformningen av verksamheten. I vissa fall saknades
förankring hos den tilltänkta målgruppen varför projektet misslyckades med
sina intentioner. I andra fall var målgruppen tidigt delaktig i projektet vilket
överlag har inneburit att projekten överlevt i högre utsträckning.
I många projekt är engagemang och kunskap ofta starkt personbundet, det
vill säga att det är en eller ett fåtal personer som initierar och driver
verksamheten. Personbundenheten kan både ha för- och nackdelar på så sätt
att en viss person kan under lång tid upparbeta en stor erfarenhet och
kunskap och också bygga upp ett förtroende hos en viss målgrupp. Förr eller
senare försvinner av olika skäl denna person, vilket ofta innebär att både
arbetet och de upparbetade kontaktytorna ofta går förlorat. Av detta skäl
kanske det inte är någon tillfällighet att överlevnadsgraden hos de större
organisationerna blir högre.
Tiden är ytterligare en betydelsefull faktor. Att engagera inblandade parter
och förankra en projektidé för att så småningom genomföra den tar tid.
Att tidigt i processen involvera målgruppen är en faktor som ofta leder till lång
överlevnad. Uppföljningen visar att ju mer projekten utgår från målgruppens
behov desto större uppslutning av föräldrar och desto större chans till
överlevnad.
Dokumentation är en annan avgörande faktor för att kunna ta tillvara
erfarenheter och kunskaper. Att dokumentera och sätta ord på sitt arbete är
värdefullt både för att utveckla den egna verksamheten och för att sprida
erfarenheterna vidare.
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9. Avslutande ord

Sett till den förändring av relationen stat och familj som skett under 1900-talet har
ansvaret för barnens fostran och utveckling skiftat mellan föräldrarna och staten. Med
socialpolitikens
införande
under
1920- och
30-talen
gavs
de
nya
barnavårdsinstitutionerna som ”förskola”, mödra- och barnhälsovård samt skola
auktoritet att fostra föräldrarna in i det moderna samhällets krav på rationalitet,
kollektivt ansvarstagande och nyttotänkande. Mödrar sågs i allmänhet som okunniga om
rationell och hälsofrämjande omvårdnad och därtill rent av hindrande för barnets
utveckling. Med den avancerade liberalismens ideal om individens autonomi och frihet
har auktoritära fostransideologier tonats ner och målet är istället självreglerande
medborgare som själv förstår att efterfråga och begära kunskap, ta ansvar för sitt liv och
göra sig mottagliga och anpassliga för samhällets normsystem. Den samtida statens tillit
till föräldrarnas beredvillighet till anpassning och förmåga till fostran inbegriper
emellertid inte alla föräldrar. Vissa föräldrar frånskrivs rollen som den främsta experten
på sitt barn. Det finns på så vis fortfarande grupper och kategorier i förhållande till vilka
staten och i detta fall välvilliga organisationer och föreningar ser sig nödgade att ingripa
och med mild styrning inlemma i ett godtagbart föräldraskap som överensstämmer med
samhälleliga normer om barnets bästa (Gillies 2012, Hörnfeldt 2015).

Det så kallade föräldraskapets determinism som Frank Furedi beskriver (2008) matchas
av ett föräldraskapsideal som kräver engagerade föräldrar, ett ideal som enligt studier
präglar svenska medelklassfamiljers vardag, i vilken barnen utgör det nav kring vilket
familjelivet huvudsakligen kretsar (Forsberg 2009). Utifrån detta finns det anledning att
reflektera över hur föräldrar som inte vill eller kan delta i projekt förstås. Är det en brist
på engagemang som dessa föräldrar uppvisar eller handlar det om att engagemang i sina
barns framtidsmöjligheter kan se olika ut? Att göra sig tillgänglig för interventioner i
föräldraskapet är inte självklart för alla föräldrar. Den förhärskande idén om
välfärdsstaten som god och sörjande för var och en är inte en självklar uppfattning för
alla, något som även kan smitta av sig på ideella organisationer och det civila samhället i
stort.

Även om föräldrar sällan reflekterar över sin samhälleliga roll görs de ansvariga, inte
bara för det egna barnets hälsa och välgång, utan också för att skapa goda
samhällsmedborgare. På så sätt görs föräldrar också ansvariga för att själva ta del av
olika former av föräldrastöd för att i slutänden bli bättre föräldrar, något som i sin tur
gynnar samhället som helhet. Den förälder som avstår från samhällets stöd väljer också i
någon mån bort att skapa goda förutsättningar för det egna barnet. Detta så kallade
kontrakt mellan staten och föräldrar är själva utgångspunkten för välfärdsstaten för
vilken syftet är välfungerande och goda samhällsmedborgare som bidrar till samhällets
produktivitet (jfr Foucault 2001, Littmarck 2013). Denna struktur upprätthålls i
vardagens sociala praktiker i vilka föräldrastödsverksamheter idag har kommit att bli en
viktig del. Att denna maktrelation skapar ett slags självstyrande subjekt som anpassar sig
efter välfärdsstatens önskningar är emellertid inte självklart negativt för den enskilda
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individen utan kan istället få människor (föräldrar) att känna sig inkluderade, nyttiga
och dessutom som goda föräldrar.

Till sist bör påpekas att människors tillgång till den moderna informationsteknologin har
förändrat arenan för föräldrastöd. Dagens föräldrar kan på webbplatser som exempelvis
Familjeliv (som erbjuder erfarenhetsbaserad information kring barn och föräldraskap)
nå andra föräldrar som befinner sig i liknande situationer eller har liknande problem.
Idag når Familjeliv cirka 1 miljon läsare i Sverige, med ett stort antal aktiva
diskussionstrådar. För många föräldrar innebär dessa erfarenhetsbaserade
”communities” en väg bort från envägskommunikation och istället främjas aktivitet och
gemensam kunskapsproduktion (Jenkins 2006). Därtill har kvalitativa studier visat att
föräldrar idag upplever expertkunskapen om barn och föräldraliv splittrad och under
stor kontinuerlig förändring (Plantin & Daneback 2010). Familjeliv är inte den enda
webbplatsen utan på internet kan föräldrar idag hitta stödgrupper för det mesta som rör
föräldraskapet. Att den generation som nu blir föräldrar har ett helt annat sätt att söka,
tänka och processa kunskap än tidigare ställer föräldrastöd som begrepp och praktik i en
helt ny situation sett till tidigare generationer (jfr Plantin & Daneback 2010).

Det finns all anledning att diskutera föräldrastödets roll i en framtid där allt fler föräldrar
skapar nätverk, söker information och delar med sig av sina erfarenheter digitalt. Många
av projekten i denna uppföljning har syftat till att just skapa nätverk, vilket ger möjlighet
att umgås med andra föräldrar i liknande situationer som en själv. Frågan är om
verksamheter som äger rum på en viss plats och där människor möts ansikte mot ansikte
har spelat ut sin roll i och med digitaliseringen eller om dessa former av platsbundna
praktiker med verkliga möten i framtiden kan fylla andra behov än att företrädesvis
erbjuda föräldrar möjlighet att dela erfarenheter med andra likasinnade?
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(senast besökt 2017-09-30)
Unicef:
https://unicef.se/barnkonventionen (senast besökt 16-03-10)
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Bilagor

Bilaga 1 Projekten
Bilaga 2 Enkät
Bilaga 3 Följebrev till enkäten

Bilaga 1 – Projekten

87

Projekt

Organisation

Ort

Redovisning

Projektnummer

Summa

Kategori/
Överlevnad

1. Ett projekt med syfte att förbättra
tvillingars möjlighet till individuell
uppfostran genom bättre läromedel
och utökad informationsspridning
2. Försöksverksamhet med
kartläggning och metodutveckling av
centralt anordnad föreningsstödjande
verksamhet
3. Informationsprojekt Barnen,
föräldrarna och våldet i TV
4. Mångkulturellt projekt med
Söndagsföräldrar- MÅPS

Svenska
Tvillingklubben

Stockholm

1 år - 1996

1994/045

450 000 kr

3

RBU

Stockholm

3 år - 2001

1994/047

1 605 000 kr

2

Riksförbundet
hem och skola
Föreningen
Söndagsföräldrar
i Malmö
Stiftelsen
Samhällsvetenskapliga
forskningsinstitutet i Uppsala
Värmdö
kommun
Familjerättsgruppen
Riksförbundet
Hem och Skola

Stockholm

1 år - 1996

1994/089

265 000 kr

2

Uppsala

3 år - 2000

1995/142

1 955 000 kr

?

Gustavsberg

3 år - 1997

1996/002

210 000 kr

3

Stockholm

1 år - 1998

1996/010

550 000 kr

2

Tumba

3 år - 2000

1996/053

4 900 000 kr

3

Stockholm

1 år - 1999

1996/058

415 000 kr

2

Stockholm

3 år - 2002

1996/075

2 445 000 kr

2

5. Utveckling av en systematisk ansats
för skadeförebyggande i skolor och
daghem
6. En studie av särboende föräldrar
7. Barnets rättigheter – något att
informera föräldrar om
8. Utsatta barn i Alby och norra
Botkyrka
*9. Föräldrautbildning
10. Bra – Må Bättre

11. Livsvillkoren för familjer med barn
och ungdomar med funktionshinder
12. Familjecentrum
13. Samtal om barn

14. Familjecentral i Jordbro

15. Framställning av barnbok
16. Projektet Pappa, Mamma, Barn
17. Projekt NN

18. Utbildningsmaterial till Sveriges
barnmorskor och blivande föräldrar
19. Föräldradialogen i skolan,
Vuxendialog
**20. Utbildning och stöd i
föräldraskapet
21. Mötas på trygg grund

Botkyrka
kommun Vårdoch
omsorgsförvaltningen
Riksföreningen
Autism
Verdandi
Huddinge
RBU

Aktiv Ungdom i
Leksand
Brottsförebyggande
Centrum
i
Värmland
Haninge
kommun
Föräldraföreningen
Prematurfödda
Barn
Studiefrämjandet
i Norra Dalarna
BRIS
Svenska
Barnmorskeförbundet
Stiftelsen Stora
Sköndal
BRIS
Kamrat-

Malmö

Huddinge
Leksand

Karlstad

2 år - 1998

1 år - 1999
3 år - 2001
1 år - 1998

1995/121

1996/062
1996/107
1996/111

375 000 kr

2

160 000 kr
640 000 kr
465 000 kr

3
2
3

Haninge

2 år - 1997

1997/103

520 000 kr

Leksand

1 år - 1999

1998/081

90 000 kr

3

Stockholm

1 år - 2000

1998/105

400 000 kr

?

Sollentuna

Stockholm

1 år - 1999

1 år - 2000

1998/001

1998/086

90 000

kr

900 000 kr

4
2

2

Sköndal

2 år - 2001

1998/107

1 530 000 kr

4

Hägersten

3 år - 2004

1998/185

1 251 000 kr

1

Stockholm

2 år - 2001

1998/155

715 000

kr

3
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22. Uppgift Förälder

23. Projektet Barn-Familjutvecklingssamtal i skolan
24. Pappa-barn-projekt

25. Möjligheternas möte? Utvärdering
av Skola
26. Faktabok i projektet Det händer i
Sverige…
27. Tid för föräldraskap
28. Föräldrautbildning
29. Att vara förälder
30. Vägledarprojektet

31. Tid för föräldraskap
32. Barn är ett folk

33. Föräldrautbildningar i
invandrarföreningar
34. Föräldrautbildning i samverkan
35. Skriftserie om adoption

36. Utökad amningsinformation till
invandrarkvinnor och unga mammor
37. Aktiva ledare och föräldraskap i
utveckling
38. Projektet Solrosen

39. Se och möta varje barn
40. Livsnära

41. Föräldraskolan Mor och Far
42. Gemensamma kurser för familjer
med personlig assistans till sina barn
och deras assistenter
43. Frälsningsarméns familjecenter
44. Pappa på deltid (TJ)

45. Projektet Linus/Lina
46. Föräldrastöd och utbildning
***47. Föräldrautbildning för somaliska
familjer

föreningen
Conviktus
Medborgarskolan i Malmö
Föreningen
Stödnätet
KRIS

Riksförbundet
Hem och Skola
Bosnisk
Islamiska
Församlingen
Studiefrämjande
i
Småland/
Gotland
ABF
Rapunzwl
Ek.
förening
Hem
och
Skolaföreningen
i Duved
Hemoch
Skoladistriktet i
Jönköpings län
Studiefrämjandet
i Norra Halland
ABF
Studieförbundet
Vuxenskolan
Adoptionscentrum
Amningshjälpen

Studiefrämjandet
i
Nordvästra
Småland
Föreningen
Räddningsmissionen
SISU – Svenska
idrottsrörelsens
Studieförbund
Örebro Kristna
Samarbetsråd
Internationella
Qvinnoföreningen
RBU
Frälsningsarmén

Föreningen
Mansjouren
Föreningen Hela
Människan
i
Sotenäs
Studiefrämjandet
i
Södra
Hälsingland
Somaliska
Hälsoteamet
i
Stockholm

Malmö

3 år - 2003

1998/19

660 000

kr

2

Stockholm

3 år - 2003

1998/202

391 000

kr

3

Angered

Stockholm
Stockholm

1 år - 2002
1 år - 2002
1 år - 2000

1998/201
1998/208

1998/214

35 000

kr

200 000 kr
670 000 kr

?
?

2

Växjö

2 år - 2001

1998/224

720 000 kr

2

Järfälla
Ransäter

3 år - 2003
3 år - 2002

1998/225
1999/007

957 000 kr
900 000 kr

3
2

Norrahammar

2 år - 2002

1999/024

75 000

Varberg
Spånga

1 år - 2001

110 000 kr

1

Vansbro

1 år - 2000

1999/034

3 år - 2004

1999/036

491 000 kr

2

1999/140

1 858 000 kr

Duved

Sundbyberg
Boden

Jönköping

1 år - 2001

1 år - 2002
3 år - 2007
3 år - 2004

1999/023

1999/035
1999/100
1999/145

100 000 kr

2
kr

80 000 kr

590 000 kr
650 000 kr

?

?

3
?
?

Göteborg

3 år - 2004

1999/167

4 214 000 kr

3

Farsta

2 år - 2003

1999/168

1 138 000 kr

3

Örebro

2 år - 2003

2000/017

530

2

Stockholm

2 år - 2004

2000/144

700 000 kr

?

Jönköping

3 år - 2004

2000/145

1 477 000 kr

4

Kungshamn

2 år - 2004

2001/068

400 000 kr

2

Höganäs

Stockholm

2 år - 2003

2 år - 2005

2000/031

2000/159

000

750 000 kr

834 000 kr

2

2

Bollnäs

2 år - 2003

2001/070

100 000 kr

?

Kista

2 år - 2004

2001/074

450 000 kr

1
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48. Invandrarbarn och deras föräldrar
– ge ökad kunskap om BRIS och
Barnens Hjälptelefon
49. Trampolinen
50. Att vara förälder till barn som
idrottar
51. Barn i farozonen

52. Barnmatsinformation på BVC för
invandrade barnfamiljer

53. Bryggan
54. Föräldrautbildningar riktade till
familjer som har barn/ungdomar med
avvikande utseende till följd av
missbildningar
55. Medvetna matval – en utbildning
för småbarnsföräldrar på öppna
förskolan
56. Informationsfolder om tre
rikstäckande föräldratelefoner
57. Två preventionsutbildningar
58. Kvinnor på väg – att vara förälder
59. Utbildningsprojekt

60. Föräldraskap och flyktingskap, ett
utbildningspaket
61. Strukturprojekt i en föränderlig
värld
62. Stödgrupper för föräldrar som har
barn/tonåringar utsatta för sexuella
övergrepp
63. Utveckling av kommunikationen
mellan skolor och målsmän till barn i
Fisksätra genom samverkan
64. Filmprojektet Makalösa föräldrar
65. Projektet Family Learning
66. Mohikan i vita strumpor

67. Utgivning av boken Du är inte
ensam Barn i Stockholm
68. Projektet Viljan

69. Projektet Gråfäll

70. Fem konferenser samt fem
föräldrainformationer om insatser för
barn och unga som skadar sig själva
71. Utsatta barn
72. Kompetensutveckling och
dokumentation av arbete med ICDP

BRIS

Stockholm

2 år - 2004

2001/078

3 700 000 kr

2

Föreningen
Bryggan
SISU – Svensk
Idrott
Studieoch Utbildnings
organisation
Sveriges
Blåbandsförbund
Hushållningssällskapens
Förbund
KRIS
Riksförbundet
Sällsynta
Diagnoser

Göteborg

3 år - 2005

2001/114

4 850 000 kr

3

Örebro

3 år - 2006

2002/052

2 100 000 kr

2

Stockholm
Sundbyberg

3 år - 2006
1 år - 2006

2002/072
2002/097

4 580 000 kr
801 000 kr

3
2

Hushållssällskapsförbundet

Stockholm

1 år - 2004

2002/099

350 000 kr

3

Rädda Barnen

Ersta
Diakonisällskap
Rapunzwl
Ek.
Föreningen
FAS-förening

Stockholm
Stockholm

1 år - 2005

2002/111

417 000 kr

2

Ransäter

1 år - 2004

2003/046

300 000 kr

2

Fou Södertörn
Hjärtebarnsföreningen
Riksorganisationen HOPP

Internationella
skolan i Nacka

Farsta

Stockholm

Amundtorp
Tullinge

Stockholm
Stockholm

1 år - 2004

1 år - 2004

1 år - 2004
3 år - 2007
1 år - 2003
3 år - 2008

3 år – 2008

2001/139

2002/059

2002/112
2003/057
2003/067

350 000 kr

127 000 kr

336 000 kr

3

2

1 470 000 kr
81 000 kr

2003/101

2 100 000 kr

2003/159

?

1 328 000 kr

2
2
3
4

Nacka

3 år - 2007

2004/039

1 200 000 kr

3

Stockholm

3 år - 2012

2004/059

3 848 000 kr

2

Göteborg

4 år - 2011

2004/061

3

RBU
i
Stockholms län
Föräldraförening
en
för
prematurfödda
4H-gården
Odenslund
Föreningen
Bryggan
BRIS

Stockholm

1 år - 2006

2004/058

3 900 000 kr
verksamhet
75 000 kr

2

Borås

3 år - 2008

Stockholm

1 år - 2008

Stiftelsen
Ransbergs
Herrgård
Stiftelsen
International
Child
Development

Ransäter

1 år - 2009

2005/131

Stockholm

1 år - 2007

2005/158

Sveriges
Makalösa
föräldrar
Studieförbundet
Vuxenskolan

Ljusterö

Norrköping

1 år - 2007

3 år - 2009

643 000 kr

2

2004/163

1 000 000 kr

3

2005/105

1 150 000 kr

2

2004/103

2005/038

3 910 000 kr

300 000

kr

800 000 kr

4

2
3
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73. Älskar alla sina barn?
74. Inte utan mitt språk
75. Livsstil och hälsa

76. Det andra samtalet – samspel på
lika villkor
77. Handbok till föräldrar om
ätproblem hos små barn
78. Utveckling av Solrosen

79. Föräldrar på lika villkor

80. Våga visa vägen Hedemora

81. Studiecirklar för styvföräldrar

82. Föräldra- och ungdomsprojekt
jämställdhet för pojkar och pappor
83. Antikränkningsarbete i skolan med
familjen som kraft
84. Elektras föräldrar

85. Adoption – ett annat sätt att bli
förälder
86. Ensamma mammor –
Barnpassningspoolen
87. Metodutveckling för särskilt utsatta
unga föräldrar
88. Projektet Möjligheten
89. Centrum för hälsa och integration
90. Ängla, en animerad
informationsfilm
91. Barn- och familjeverksamhet

92. Familjehem för ungdomar med
etnisk minoritetsbakgrund
93. Mission Possible

94. Förstudie till projektet Lyssna! om
barns rätt till personlig assistent
95. Godnattsagor inifrån

96. Skrifter om adoption
97. Fler familjehem

98. Projekt för föräldrar som är
synskadade
99. Pappor i utveckling
100. Ringar på vattnet
101. Familjearbete

Programs
Intresseföreningen ISIS
Sunnadalsskolan

Hushållningssällskapets
förbund
Föreningen
Furuboda
Folke
Bernadottehemmet
Föreningen
Räddningsmissionen
Studieförbundet
Bilda Mälardalen
IOGT-NTO
Hedemora
Föreningen
Styvmorsviolen
Kurdiska
Kvinnoförbundet
Sociala
Missionen
Fryshuset

Kulturföreningen
Dialog
Fryshuset

Stiftelsen
Kvinnoforum
Föreningen
Bryggan
Röda
Korset
Region Syd
Föreningen
Bryggan
ILCO

Föreningen
Skyddsvärnet
Stiftelsen KFMU
Fryshuset
Intresseförening
en för Assistansberättigade
Malmö
Stadsbibliotek
Adoptionscentrum
Föreningen
socionomer inom
fosterbarnsvården
Synskadades
Riksförbund
Föreningen
FöräldraFamnen
Lunds
Kvinnoforum
Föreningen

Stockholm

3 år - 2009

2005/187

5 090 000 kr

2

Stockholm

4 år - 2011

2005/205

8 444 000 kr

2

Karlskrona

3 år - 2012

2005/196

322 000 kr

4

Åhus

3 år - blev 2 år

2005/22

6 524 000 kr

2

Göteborg

4 år - 2009

2006/034

6 028 000 kr

4

Västerås

3 år - 2011

2006/046

4 628 000 kr

4

Järfälla

1 år - 2009

2006/091

155 000 kr

2

2006/111

1 980 000 kr

Uppsala

Borlänge
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Växjö

Stockholm
Örebro

Stockholm
Stockholm
Bromölla

3 år - 2010

1 år - 2009
3 år - 2010
3 år - 2011
3 år - 2009
3 år - 2012
3 år - 2010
2 år - 2009
3 år - 2011
3 år - 2011
1 år - 2009
3 år - 2011
3 år - 2011
3 år - 2012
4 år - 2013

2006/019

2006/090
2006/108
2006/116
2006/152
2006/153
2007/012
2007/051
2007/060
2007/086
2007/089
2007/135
2007/155
2007/160

1 109 000 kr

156 000 kr

1 400 000 kr
3 400 000 kr
3 542 000 kr
2 415 000 kr
1 221 000 kr
4 627 000 kr
1 691 000 kr
990 000 kr

1 800 000 kr
3 233 000 kr
6 737 000 kr
6 555 000 kr

2

1
2
2
2
2
2
2
3
3
2
4

3 (2)
3
4

Malmö

3 år - 2012

2008/002

2 183 000 kr

4

Uppsala

3 år - Ad 2014

2008/041

2 528 000 kr

2

Stockholm

1 år - 2009

2008/037

124 000 kr

3

Enskede

2 år - 2014

2008/077

1 517 000 kr

2

Lund

3 år - 2013

2008/169

1 547 000 kr

2

Karlstad

Stockholm

2 år - 2012
3 år - 2014

2008/161
2009/001

594 000 kr

2 533 000 kr

4
2
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102. Projektet Akka

103. Barn till ensamma mammor

104. Föräldrastöd och vuxensamverkan
för grundskolebarn i segregerade
områden
105. Stöd i transitprocessen till
föräldrar och ungdomar vid
Riksgymnasiet i Göteborg
106. Unga föräldrar och barn

Kvinnors nätverk
Föreningen
Bryggan
Stiftelsen KFUM
Söder Fryshuset
Rädda Barnen
Stiftelsen Bräcke
Diakoni
Sensus
Studieförbund

Norrköping

3 år - 2012

2009/009

1 900 000 kr

4

Södertälje

3 år - 2013

2009/037

2 800 000 kr

2

Stockholm

3 år - 2014

2009/036

5 263 000 kr

4

Göteborg

3 år - 2013

2009/171

4 024 000 kr

4

Norrköping

3 år - 2014

2009/198

4 407 000 kr

2

Summa: 180 187 000 kr

*Ingår i utvärderingen – Autism, Autismliknande tillstånd, ADHD och DAMP av Anders Gustavsson.
**Ingår i utvärderingen – Islam och muslimer i Sverige av Mattias Gardell.

***Ingår i utvärderingen – Utvärdering av somaliska projekt av Sara Johnsdotter
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Bilaga 2 – Enkät
Bakgrund och mål

a)
Projektets namn (se text i mejlet) och din roll i organisationen i dag. Din
utbildning med relevans för projektet?
b)

Hur kom projektidén till?

d)

Vem påtalade behoven?

c)

På vems initiativ?

Målgruppen själv?

Ja

Nej

e)

Om nej, vilka andra gjorde det?

g)

Vad ville Du/Ni inledningsvis uppnå med projektet?

f)

h)
Ja

Om ja vilka?
i)
j)

1 år
k)
Ja

Kan Du/Ni beskriva den problematik som var upprinnelsen till projektidén?

Erhöll Du/Ni bidrag från andra finansiärer?
Nej

Vilket år startade projektet?

Projektets längd? (sätt ett kryss vid rätt alternativ)
2 år

Pågår projektet fortfarande?

3 år

Nej

Om ja, när beräknas projektet vara avslutat?

För er som svarat ja, lever verksamheten vidare efter projekttidens slut?
Ja

Nej
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Om ja, i vilken form och med vilket innehåll?

Om nej, vad har Du/Ni för tankar om varför?

l) Vilka reflexioner gör Du/Ni idag mot bakgrund av de frågor Du/Ni nyss besvarat om
hur projektet kom till och vad ni ville uppnå?
Målgrupp och tillvägagångssätt

a) Vilken målgrupp vände sig projektet i huvudsak till?

Ålder?

Kön?

b) Deltog målgruppen i planeringen av projektet?

Ja

Om ja, på vilket sätt?

Nej

Om nej, vem eller vilka deltog i planeringen?

c) Hur valdes deltagarna ut? Hur motiverades målgruppen?
d) Ungefär hur många ville ni nå med projektet?

e) Finns det några målgrupper/särskilda personer som ni inte lyckats nå ut till? Vad
tror du/ni att det i så fall beror/berodde på?
f) Hur gick/går Du/Ni till väga för att uppnå syftet med projektet?

g) Vilka reflexioner gör Du/Ni idag mot bakgrund av de frågor som Du/Ni nyss
besvarat om målgrupp och tillvägagångssätt?
Genomförande
a) Fanns en etablerad kontakt med de föräldrar/barn som berördes innan projektidén
formulerades?
Ja

Nej
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b) Om nej, hur etablerades kontakten?

c) Samarbetar/de Du/Ni med andra organisationer och/eller myndigheter under
projektets gång?
Ja

Om ja, med vilken/a?
d)
e)
Ja

Nej

Hur många uppskattningsvis arbetar/arbetade i projektet?
Stämmer det med vad som var planerat?

Om nej, var/är det

Nej

Fler

Kommentarer om varför det inte är/blev som planerat
f)

Färre

Vad är/var projektets främsta aktivitet?

g)
Vilka oväntade omständigheter möter/mötte Du/Ni som underlättade
genomförandet?
h)

Vilka oväntade hinder stöter/stötte Du/Ni på i genomförandet?

i)
Vilka reflexioner gör Du/Ni idag mot bakgrund av de frågor Du/Ni nyss
besvarat om genomförandet?
För er som har projekt som fortfarande pågår, hoppa över frågor om resultat och gå
vidare till Övriga kommentarer på sidan 7–8.
Resultat
Frågor för er som uppgivit att ni avslutat projektet.
a) Vad bedömer du som projektets främsta resultat?

b) Hur många, och vilka kategorier (föräldrar, barn osv.), nåddes uppskattningsvis av
projektets aktiviteter?
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c) Vilka, utöver projektdeltagarna, var aktörer/faktorer av positiv betydelse för
projektets genomförande?
d) Vilka faktorer/aktörer bedömer Du/Ni var det största hindret för projektets
genomförande?
e) Har kontakten med de berörda (föräldrarna) upprätthållits efter avslutat projekt?

Ja

Nej

f) Utvärderades/utvärderas projektet av er själva? Hur stämde projektets mål och
genomförande med de berördas (föräldrarnas) behov?

Hur bedömer/uppfattar Du/Ni att projektet togs emot av målgruppen? Vad skulle Du/Ni
ha kunnat göra annorlunda för att bättre möta målgruppens behov

g) Vilka kunskaper/erfarenheter upplever du/ni lever kvar idag när projektet är
avslutat? Hur och av vem används dessa kunskaper?
h) Lever projektet vidare? Hur finansieras det i sådana fall?

Övriga kommentarer
Här kan Du/Ni till exempel skriva om erfarenheter och lärdomar som Du/Ni fått genom
att delta i projektet. Eller funderingar kring vad de har betytt för dem som medverkat
eller berörts av projektet. Eller något av vikt som Du/Ni inte tycker kommit med i
enkäten.
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Bilaga 3 – Följebrev till enkäten
2013-02-13
Till projektledare
Utvärdering av projekt kring föräldrastöd
Arvsfondsdelegationen har tagit initiativet till en utvärdering av ett hundratal projekt
som under de senaste åren beviljats medel för projekt kring föräldrastöd. Utvärderingen
genomförs av mig, Helena Hörnfeldt, fil. dr. i etnologi vid Stockholms universitet.

För er organisation/förening innebär detta att vi gärna vill ta del av era erfarenheter
oavsett om projektet pågick långt tillbaka i tiden och sedan länge är avslutat eller om det
fortfarande pågår. Syftet med utvärderingen är att ta tillvara de erfarenheter och de
kunskaper ni tillägnat er i projekten. Några av de frågeställningar som kommer att
belysas i utvärderingen är; hur projektens syfte och mål svarar mot föräldrarnas egna
problembilder, behov och erfarenheter? Vad säger projekten i mer allmänna termer om
synen på föräldraskap?
Med detta brev följer en enkät med ett antal frågor som vi vill gärna vill ha svar på.
Enkäten är strukturerad kring fyra teman: Bakgrund och mål med projektet, målgrupp
och tillvägagångssätt, genomförande och resultat. Även om du/ni inte kan svara på alla
frågor är varje svar av stor betydelse för oss. Om du/ni redan har besvarat en enkät från
oss eller medverkat i någon annan utvärdering av Allmänna arvsfonden utvärderingar
ber vi er att besvara även denna enkät eftersom det är viktigt för oss att belysa era
erfarenheter ur olika perspektiv.

Har du/ni frågor rörande utvärderingen eller frågorna i enkäten vänd er till Helena
Hörnfeldt, ansvarig för utvärderingen. Enkäten återsänds enklast per mejl
(helena.hornfeldt@etnologi.su.se), men det går också bra att skicka den som
papperskopia till adressen nedan. För att svara på enkäten digitalt, skriv ditt svar i den
blå ruta som dyker upp när du ställer markören en bit in på första raden direkt under
frågan. Om du gör så, hamnar ditt svar på linjerna utan att nästkommande text förskjuts.
Vänliga hälsningar,
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Helena Hörnfeldt
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel. 08-674 79 12/070-424 42 78
helena.hornfeldt@etnologi.su.se
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