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Verksamhetschefen har ordet
I november 2017 fyllde Svenska med baby 5 år.
I samband med femårsdagen påbörjades en
genomlysning av hela verksamheten, vilken har
fortlöpt under stora delar av 2018.

tagit med oss behovet av lättillgänglig, anpassad information och föräldrastöd vid ankomst till Sverige.
Under 2019 arbetar vi vidare med hur Svenska med
baby kan bidra till att detta område utvecklas.
När jag blickar tillbaka på ett spännande och framgångsrikt år vill jag rikta ett stort tack till våra finansiärer och samarbetspartners som gör det möjligt att
bedriva verksamhet på 15 platser runt om i Sverige.
Tack alla fantastiska volontärer som har lagt ner tid
och engagemang i verksamheten. Avslutningsvis vill
jag tacka alla er som har deltagit under året och skapat varma, positiva och utvecklande möten.
Tillsammans har vi skapat ett öppnare och mer
inkluderande Sverige!

Under årens lopp har det blivit alltmer tydligt att det
finns vissa utmaningar som ständigt återkommer i
samtalen med våra utrikes födda deltagare.
För att få en bättre bild av hur mottagandet av
familjer ser ut i Sverige gjordes en genomlysning av
mottagningssystemet. Den följdes sedan upp av fokusgrupper med utrikes födda föräldrar för att borra
djupare i deras upplevelser.
Denna kartläggning mynnade ut i en rapport som vi
lanserade i maj 2018. I rapporten konstaterades det
att mottagandet brister på många områden. Några
av de saker som framkom var att det är otydligt vilka
myndigheter som ansvarar för vilka områden och
vad som erbjuds, samt att en betydande grupp föräldrar inte har rätt till stora delar av mottagningssystemet. Det framkom också att det finns bra stöd att
få men att den informationen inte når ut till föräldrar
som anländer.
Behovet av ett sammanhang där man har möjlighet att träffa etablerade svenska föräldrar och bolla
föräldraskapet samt att få vänner i samma situation
framhölls som viktigt. Detta behov avspeglar sig tydligt i vår verksamhet som fortsatt har många besökare. Under 2018 hade vi 11 548 besök av
föräldrar och barn i våra olika verksamhetsgrenar.
Efter årets översyn känner vi oss stärkta i att vårt
arbete med verksamheter som sammanför etablerade
och utrikes födda föräldrar är viktigt. Vi har också

Caroline von Uexküll
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Varför Svenska med baby?
När människor lever uppdelade begränsas barnens
och föräldrarnas livsmöjligheter, man får dålig förståelse för andras livsvillkor och förhållanden och risken
är stor att fördomar och främlingskap etableras.
Föräldrarnas livssituation, nätverk och kunskaper
påverkar barnen i stor utsträckning.

kontaktnät, lever isolerat under en period av
föräldraskapet.
Svenska med baby har fokus på samtal och utbyte
mellan människor med olika kulturer och bakgrunder. Vi erbjuder en mötesplats för samtal, nya
kontaktnät, föräldrastöd samt språkträning och arbetar aktivt för att nå och välkomna alla föräldrar och
barn, oavsett bostadsområde, BVC och språknivå.

Öppna förskolor samlar framförallt föräldrar och
barn från ett och samma område och har därför en
utmaning i att erbjuda möten med människor från
andra områden än det egna. SFI erbjuder språkträning, men föräldraledigheten och småbarnsåren gör
att många föräldrar har svårt att delta i undervisningen.
Föräldragrupper är öppna endast för föräldrar och
barn inskrivna på samma BVC och många hamnar
också helt utan föräldragrupp, eftersom det inte är
någon rättighet att tilldelas en. Konsekvensen blir
att många nyblivna föräldrar och deras barn, särskilt
bland personer som är nya i Sverige och saknar

” Svenska med baby har
betytt mycket för mig och
min dotter. Särskilt möjligheten att dela erfarenheter,
funderingar, frågor och
rädslor kring mitt
moderskap med andra
mammor. Jag känner mig
inte ensam längre!”
( Rahaf Kanzoua, deltagare
Växjö VT18)
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Verksamhetens tre ben
1. Öppna föräldragrupper

2. Aktivitet med baby

3. Familjelördagar

”Vi är ett härligt gäng som efter att ha träffats drygt en timme varje tisdagsförmiddag nu börjat lära
känna varandra. Jag som gruppledare, de andra som deltagare, vi alla som mammor.
Vi har avhandlat klassiska föräldraämnen som mat och (bristen på) sömn. Vi har provat på babymassage och vi har besökt bibliotek. Vi har pratat och skrattat, missförstått varandra ibland, men
förstått varandra desto mer, även om orden ibland blivit fel. Vi har lärt av varandra och tillsammans
har vi sett och glatt oss åt de framsteg våra barn gjort under dessa månader: Någon som lärt sig gå,
någon som kan vända sig och ytterligare någon som från att ha varit väldigt blyg nu i slutet med
stort leende tar sin plats i gruppen med självförtroende och självklarhet.
Jag vet varför jag och min dotter går hit varje tisdag. För oss är det mötet med andra människor,
andra kulturer, andra föräldrar, andra bebisar, att vi kan skratta ihop, som gör de där tisdagarna
roliga och viktiga.”
(Gruppledare Eslöv VT18)
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Öppna föräldragrupper
Till Svenska med babys öppna föräldragrupper är
alla föräldralediga föräldrar med barn mellan 0-2
år välkomna.
Föräldragrupperna äger rum på bibliotek, öppna
förskolor eller familjecentraler på 15 orter runt
om i Sverige.
Grupperna träffas en gång i veckan á 1,5 timme
och leds av ideella gruppledare som själva är
föräldralediga.
Träffarna är uppbyggda runt ett tema kopplat till
barn och föräldraskapet och samtalen anpassas
efter gruppens storlek och språknivå.
Sång och lek för barnen är fasta inslag, och ger
möjlighet för igenkänning, repetition och trygghet. Genom Svenska med babys träffar får föräldrarna möjlighet att utöka sitt sociala nätverk,
samhällsinformation, föräldrastöd och möjlighet
att träna svenska.

Nishi och Anna, medarrangörer i Sollentuna:
” Många nya människor med olika bakgrunder
och kulturer har hittat till oss i Sollentuna. Att
träffas under lättsamma former samt att ha
volontärer (föräldralediga som leder grupperna)
har betytt mycket för deltagarna. Metoden har
skapat trygghet och gett modet, till de som inte
pratar så bra svenska, att faktiskt våga göra sin
röst hörd”

STATISTIK 2018
Antal veckoträffar under: 516 st
Antal besök: 11 548 st
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Aktivitet med baby
Som ett komplement till veckoträffarna arrangerar
Svenska med baby lokala aktiviteter så som
museibesök, seminarier, utflykter, föreläsningar eller
studiebesök som de närliggande grupperna bjuds in
till. Under året har vi anordnat aktiviteter i
Stockholms Län, Gävle, Norrköping och Växjö.
Syftet med aktiviteterna är att deltagarna ska bli

trygga med att besöka platser de vanligtvis inte
besöker. Vidare skapar aktiviteterna möjligheter för
de föräldrar som är nya i Sverige att lära sig mer om
det svenska samhället och att naturligt utmana sitt
ordförråd i det svenska språket samtidigt som de
delar en upplevelse tillsammans med andra föräldrar
och barn.

Teaterbesök med föreställningen Bla-bla-bla,
Kulturhuset HT18.

Besök på Nordiska museet med visingen
”Nordiskt ljus”.

STATISTIK 2018
Antal aktiviteter: 18 st
Antal besök: 663 st
Besök och gudidad vising på Kungliga Slottet.
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Familjelördag
STATISTIK 2018
Antal familjelördagar: 15 st
Antal besök: 846 st

Besök av clownen Banjo

Barn som får prova, vår gäst, clownen Banjos roliga jongleringsstavar, Fisksätra HT18.
Utöver våra öppna föräldragrupper och aktiviteter
med baby för föräldralediga anordnar Svenska med
baby Familjelördagar på öppna förskolan i Rågsved
och Folkets Hus i Fisksätra.
Familjelördagarna arrangeras fyra gånger vardera
per termin och är öppna för barn i alla åldrar och
deras föräldrar. Varje träff kretsar kring ett tema och
ofta bjuds det på underhållning i form av exempelvis
teater eller dans. Mötena över gränser öppnar nya
världar och ger föräldrarna, och därmed barnen
från tidig ålder, ett brett kontaktnät och en ökad
förståelse för och sammanhållning med människor
boende i andra områden, med andra kulturer, språk
och levnadsvillkor.
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ÖppnaDörren
Sedan 2015 har Svenska med baby varit ett av fyra
initiativ som utgör ÖppnaDörren.
Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation, en icke
vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia
Ax:son Johnson. ÖppnaDörren är en satsning för att
få nya och etablerade svenskar att mötas på olika sätt
och har sedan start arbetat med möten i olika format
som praktisk metod.
Svenska med baby har tillsammans med Yrkesdörren,
Invitiationsdepartmenetet och Kompisbyrån bidragit
till att fler än 44 000 personer har träffats genom

ÖppnaDörren för att prata jobberfarenheter, bjuda
på middag, ta en fika eller om man har småbarn,
träffas i våra öppna föräldragrupper. Det har hjälpt
människor till kontakter, vänner, jobb, bemästra
språket och en snabbare etablering, en känsla av delaktighet och inkludering i samhället och på arbetsmarknaden. Sedan maj 2017 medfinansieras delar av
ÖppnaDörrens arbete av Europeiska socialfonden,
ESF. Fram till våren 2020 ligger fokus på att skapa
möten på individnivå mellan nyanlända och etablerade svenskar i tio utvalda kommuner i Sverige.

Åhlénsturné med ÖppnaDörren
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Föräldrastöd
Att komma som ny förälder till ett land innebär en
rad utmaningar. Utifrån undersökningar som Svenska med baby har genomfört under 2018 visar det sig
att utrikes födda föräldrar vill få kontakt med andra
och ofta etablerade föräldrar när man kommer som
ny till Sverige. Föräldrarna vill också hitta en alternativ plats att kunna träna svenska och anser sig vidare
behöva egna sociala nätverk, minska en eventuell ensamhet och isolering samtidigt som man vill trygga
sitt barns framtid genom att tillgodose sig information om sina rättigheter.
Våra undersökningar visar att en stor del av de utrikes födda föräldrarna som deltar på Svenska med
babys träffar i princip helt saknar föräldrastöd och
många vittnar om den stora osäkerhet de känner
inför att vara förälder i Sverige. Undersökningarna

visar även att föräldrar som är nya i Sverige sällan
deltar i BVC:s ordinarie föräldragrupper.
Konsekvensen blir att målgruppen inte alltid får
tillgång till information och kunskap om barns behov
och utveckling. Sociala nätverk, samhällsinformation, föräldrastöd och möjlighet att träna svenska
är komponenter föräldrarna själva uttrycker att de
behöver för att få en bättre etablering i Sverige.
Svenska med baby har därför under 2018 påbörjat ett
omfattande påverkansarbete som kommer fortlöpa
och utvecklas under 2019. Det handlar framförallt
om att påverka beslutsfattare och myndigheter att
uppmärksamma denna grupp föräldrar och utveckla
mottagandesystemet så att större vikt läggs på
föräldrarnas uttryckta behov.
”När man är mammaledig finns det
mycket mer tid för att åka till biblioteket, läsa
böcker och träffa folk och jag blev så glad när
jag hittade Svenska med baby där. Det var
som att biblioteket blev ännu roligare,
viktigare och levande. I gruppen
träffar jag många andra föräldrar som jag
inte hade träffat annars. Vi samtalar kring bra
teman för oss som är föräldralediga. Man lär
sig mycket när man träffa andra människor
och ser andras barns utveckling. Jag övar
mycket svenska genom att framförallt sjunga
och läsa småbarnböcker.
Det blir en underbar tid när jag kommer till
Svenska med baby.”
(Nour Suleiman, deltagare Farsta/Hässelby)
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Fores seminarium om utrikes födda kvinnors
etablering i Sverige. Panelsamtalare var bland
annat Clara Berglund - Generalsekreterare
Sveriges Kvinnolobby.

Besök av Socialminister Annika Strandhäll i vår
öppna föräldragrupp i Farsta.

Seminarium under Nordens dag den 23 mars där
vi samtalade med Björn Ranelid om språkets roll
för etableringen i samhället.

Integrationsutmaningen 2018 med två ”Svenska
med baby mammor” och Ebba Busch Thor.

Vi var på plats 5 dagar under Järvaveckan 2018
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Svenska med baby är en ideell organisation som
grundades 2012 och arbetar för ett öppnare och mer
inkluderande samhälle. Svenska med baby drivs inte
av något ekonomiskt vinstsyfte och är både religiöst
och partipolitiskt obundet. Organisationen skapar
möten med syftet att bryta segregation och underlätta etableringen av nya svenskar i samhället. Genom
öppna föräldragrupper och gemensamma aktiviteter
för småbarnsföräldrar och barn med olika bakgrund
och kultur skapas förutsättningar för deltagarna att
på ett ömsesidigt sätt lära av varandra, med barnen
som gemensam nämnare.
Organisationen driver en nationell verksamhet på 15
orter i 10 kommuner runt om i landet.
Verksamhetens stomme är öppna föräldragrupper
och familjelördagar som arrangeras på öppna förskolor, familjecentraler, bibliotek och kulturhus där alla
föräldrar kan känna sig delaktiga oavsett bakgrund,
bostadsområde och språknivå. Deltagarna är nya
och etablerade svenska småbarnsföräldrar och deras
barn.
Genom Svenska med babys verksamhet får föräldrarna ett utökat socialt nätverk, information kring
det svenska samhället, föräldrastöd och möjlighet
att träna svenska. Det tillvägagångsätt Svenska med
baby applicerar bygger på social inkludering som
definieras som en tvåvägsprocess där ömsesidiga
möten mellan nya och etablerade svenskar ses som
en grundförutsättning.
Svenska med babys vision är: ”Svenska med baby tror
på ett öppet samhälle, där föräldrar och barn med
olika bakgrund och kultur möts naturligt i vardagen
och alla känner sig inkluderade, delaktiga och väl-

komna.” Svenska med baby verksamhet är gratis att
delta i och öppen för föräldrar och barn.
Verksamheten bedrivs på följande orter: Angered,
Bergsjön, Fisksätra, Gävle, Hässelby, Jordbro, Järfälla,
Kista, Norrköping, Malmö, Orminge, Rinkeby, Rågsved, Tensta, Umeå och Växjö.
Svenska med baby startades 2012 som en verksamhetsgren inom Föreningen Internationella Bekantskaper. Sedan årsskiftet 2017/2018 är Svenska med
baby en egen organisation med eget organisationsnummer och inte längre en del av Föreningen Internationella Bekantskaper. Under 2018 har därför
organisationen arbetat med att sätta samman en
styrelse med externa styrelseledamöter. Vid nästa
årsmöte i april 2019 kommer styrelsen enbart att
bestå av externa styrelseledamöter och således ingen
anställd på kansliet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Svenska med baby har under verksamhetsåret 2018
haft ett händelserikt år och skapat många nya möten
mellan nya och etablerade föräldrar och barn runt
om i Sverige. Under året har organisationen haft
sammanlagt 11 548 besök räknat i både vuxna och
barn på 15 orter i 10 kommuner runt om i Sverige.
Av de vuxna besöken har 2665 velat träna svenska på
träffarna.
❦ Under 2018 har Svenska med baby arrangerat 516
öppna föräldragruppsträffar runt om i Sverige, 15 Familjelördagar i Fisksätra och Rågsved, samt anordnat
18 aktiviteter med baby!
❦ Utöver den ordinarie verksamheten har
organisationen även anordnat fem aktiviteter under
Järvaveckan och tre aktiviteter under ”Sommar på
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torget” i Hässelby. Aktiviteterna resulterade i 275
besök av föräldrar och barn.
❦ Svenska med baby startade under våren ett samarbete tillsammans med Sveriges Kvinnolobby på temat
”Rösträtt” och utbildade demokratiambassadörer
runt om i Sverige. Projektet syftade till att fördjupa
demokratin och bidra till ett ökat valdeltagande för
utrikes födda kvinnor.
❦ Genom ÖppnaDörrens kampanj
#Integrationsutmaningen har organisationen nått ut
till fler deltagare, fått synlighet i media och gehör hos
politiker genom Ebba Busch Thors möte med mammorna Gurbet och Mariam i juni 2018. Efter mötet
berättade Busch Thor i sitt anförande på Järvaveckan
att hon vill göra det obligatoriskt för kommuner att
erbjuda språkträning för föräldralediga. http://www.
mynewsdesk.com/se/axfoundation/news/svenska-med-baby-hyllas-paa-jaerva-310454
❦Deltagit i ÖppnaDörrens Åhléns-turné i
Stockholm, Uppsala, Örebro och Malmö med syfte
att inom ramen för det gemensamma ESF-projektet
nå ut till fler föräldrar inom etableringsfasen.
❦ Socialminister Annika Strandhäll, Finansminister Magdalena Andersson och Arbetsmarknad- och
etableringsminister Ylva Johansson har alla under
året besökt våra öppna föräldragrupper för att se hur
Svenska med baby arbetar med verksamhet riktad till
föräldralediga utrikes födda personer.
❦ Svenska med baby har under året blivit beviljade
utvecklingsmedel (paragraf 37A) från Länsstyrelsen
tillsammans med Norrköping kommun och Växjö
kommun för att bedriva lokala öppna föräldragrupper. Vidare har organisationen ingått i ett Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) med Göteborgs Stad.
Förvaltningen
Styrelsen
Styrelsen har under 2018 bestått av följande:

personer:
▷ Linn Nordli, Ordförande
▷ Nashua Mouaid
▷ Marita Ghafouri
▷ Emily Joof
▷ Maha Galal Fayed
Styrelsens sammansättning har varit bra och
balanserad, med olika kompetens och perspektiv.
Styrelsens arbete under 2018
Styrelsen har under 2018 fokuserat på att ta fram
en verksamhetsplan för styrelsens fortsatta arbete
samt sett över hur organisationen ska arbeta med
medlemmar och medlemskap. Vidare har styrelsen
arbetat med att utveckla organisationens strategiska
och visionära riktning. Arbetet mellan styrelsen och
verksamhetschefen har varit konstruktivt. Ordförande och verksamhetschef har arbetat med både
strategi- och verksamhetsfrågor med månadsvisa
avstämningar. Styrelsen har under året haft sammanlagt sju styrelsemöten och ett årsmöte. Vid årsskiftet
2018/2019 avgick Maha Galal Fayed samt Linn Nordli från styrelsen. Linn Nordli avgick som ordförande
då hon blev TF verksamhetschef under Caroline von
Uexkülls föräldraledighet. Marita Ghafouri valdes av
styrelsen till ny ordförande.
Medlemmar
Svenska med baby har inte aktivt arbetat med att rekrytera medlemmar. Under hösten 2018 har styrelsen
arbetat med vad medlemskap i organisationen ska
innebära och kommer under nästa mandatperiod att
utse en medlemsansvarig styrelseledamot.
Organisationen avser att arbeta mer aktivt med att
rekrytera medlemmar under 2019.
Medlemsavgift i Svenska med baby är 100kr/år.

13

ADRESS
Svenska med baby – Fack 15
Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57c
113 56 Stockholm

Följ oss i sociala medier:
www.svenskamedbaby.se

