
2020VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
OCH ÅRSREDOVISNING

SVENSKA MED BABY



SVENSKA MED BABY 2020

Innehåll
Versamhetschefen har ordet 

Varför Svenska med baby?

Öppna föräldragrupper

Familjelördag

Aktivitet med baby

Omställning under coronapandemin

Digitala föräldraträffar

Rinkebyprojektet

Det ideella engagemanget

Sommarträffar

Samarbeten

Förvaltningsberättelse

Bilaga: Årsredovisning

3

4 - 5

6

7

8

9

10 

11

12 - 13

14 

15 - 16

17 - 19

Deltagare på öppna föräldragruppen i Rågsved, Stockholm, HT20.

2



SVENSKA MED BABY 2020

Verksamhetschefen har ordet

Emelia Frennmark, verksamhetschef.
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Vi på Svenska med baby vill skapa stärkande, inkluder- 
ande och roliga möten för småbarnsfamiljer med olika 
bakgrund. Våra föräldragrupper och aktiviteter leds av 
våra härliga volontärer och genomförs i samarbete med 
våra engagerade samarbetspartners. Jag är så glad över 
att vi under år 2020 hade hela 94 volontärer och ett stort 
antal medarrangörer runt om i landet. Jag vill varmt tacka 
er alla för fantastiska insatser!

Pandemin som drabbade Sverige och resten av världen 
gjorde att vi fick förändra formerna för våra mötesplatser. 
I nära kontakt med våra volontärer och samarbetspartners 
ställde vi under våren om till att hålla gruppträffarna 
primärt utomhus och digitalt. Vi har under året många 
gånger fått förändra och ställa om planerade aktiviteter för 
att anpassa till rådande restriktioner. 

Vi är stolta över att vi trots det svåra läget under 2020 
lyckades bjuda in småbarnsfamiljer med olika bakgrund 
till nästan 300 olika möten med besök av över 5000 barn 
och vuxna runt om i landet.

Under året som gått har vi också på andra sätt utvecklat 
verksamheten. Kansliet har tillsammans med styrelsen 
tydliggjort våra övergripande verksamhetsområden: 
föräldrastöd, språkträning och, det nya spåret, sysselsätt-
ning efter föräldraledigheten. Inom temat föräldrastöd 
kommer vi tillsammans med vår nya samarbetspartner 
MÄN, och med stöd av Postkodstiftelsen, starta pappa- 
grupper för att nå ut, engagera och stärka småbarnspap- 
porna i ett jämställt föräldraskap. Inte minst vill vi få med 
småbarnspappor som är nya i Sverige. Vidare har vi 
genom fokusgrupper och andra kontakter med våra del-
tagare fått en tydligare bild av behovet och intresset för 
fler barnanpassade aktiviteter som kan hjälpa utlands-
födda småbarnsföräldrar att komma in på arbetsmarknaden 
efter föräldraledigheten. Detta spår kommer vi jobba 
vidare på!

Vi ser fram emot att fortsätta att bjuda in små barn och 
föräldrar till glädjefyllda och spännande träffar. Tillsam-
mans med våra volontärer och samarbetspartners vill vi 
stärka och utveckla våra insatser för ett öppet, inkluderande 
och jämlikt samhälle.
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Varför svenska med baby?

Svenska med baby erbjuder en unik verksamhet som 
mobiliserar och engagerar tusentals föräldrar och barn 
med olika bakgrund och från olika bostadsområden. Vi 
fungerar som en kontaktyta där nya och etablerade i  
Sverige kan mötas på lika villkor. Vi erbjuder mötesplatser 
för samtal, nya kontaktnät, föräldrastöd samt språkträning 
och arbetar aktivt för att nå och välkomna alla föräldrar 
och barn, oavsett bostadsområde, BVC och språknivå.

När människor lever uppdelade begränsas barnens 
och föräldrarnas livsmöjligheter. Förståelsen för andra 
personers livsvillkor och levnadsförhållanden blir sämre 
och risken är stor att fördomar och främlingskap etable-
ras. Föräldrarnas livssituation, erfarenheter, nätverk och 
kunskaper påverkar barnen i stor utsträckning. Vi rekry-
terar, utbildar och handleder volontärer som själva tillhör 
målgruppen att leda föräldragrupperna utifrån en etablerad 
metod. Vi har en låg tröskel för deltagande, all vår verksam- 
het är kostnadsfri för deltagarna och i de flesta fall krävs 
ingen anmälan. 

”Det bästa med att 
vara medarrangör har 
förstås varit alla mö-
ten i mindre grupper 
än vanligt med del-
tagarna, men också 
att samarbeta utanför 
sin egen organisation. 
Vårterminen som är 
vår allra första termin 
med Svenska med 
baby har fungerat bra. 
Alla gruppledare och 
föräldrar har varit så 
lösningsfokuserade 

när premisser förändrats, vi har fått ytterligare bevis 
på att världen är full av goda människor.” 

- Åsa, medarrangör Svenska kyrkan i Skarpnäck, 
VT20. 

Våra små deltagare bekantar sig med varandra i vårsolen i Rågsved, VT20.
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”Jag trivs här. Det är bra för barnet och för mig också. Alla är trevliga 
och vi kan prata tillsammans. Eftersom alla barn är lika gamla har vi 
samma intresse och om det är något som jag är intresserad av kan jag 
fråga de andra i gruppen och då kan de hjälpa mig, och samtidigt som 
jag lär mig svenska. Förra träffen lärde jag mig till exempel två nya 
ord – rättigheter och skyldigheter. Innan förstod jag inte vad orden 
betydde. Det är också kul och bra för barnen när vi sjunger. Jag tycker 
att det är bra, jag trivs här.”

- Revaz, deltagare i Jönköping, arbetade som mattelärare i Georgien 
innan hon flytade till Sverige för cirka 1 år sen. Här tillsammans 
med sin man Eteri, VT20.
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SYSSELSÄTTNING EFTER 
FÖRÄLDRALEDIGHETEN

FÖRÄLDRASTÖD
Svenska med baby erbjuder föräldrastöd genom att skapa 
trygga mötesplatser där småbarnsföräldrar med olika bak-
grund ges möjlighet att stärkas och stötta varandra i föräldra- 
skapet. Genom en strukturerad metod med inkluderande 
samtal och enkla frågor kring relevanta teman om små 
barns behov, utveckling och om livet som förälder skapas 
förutsättningar för ett ömsesidigt och gemensamt lärande. 
Genom glädjefyllda aktiviteter och träffar med sång, lek 
och samtal stärks banden mellan barnen och deras föräld- 
rar. Genom våra mötesplatser hittar föräldrar nya kontak- 
ter och får stöd i aktuella frågor och på så vis stärks  
föräldraförmågan.

SPRÅKUTVECKLING

Vi vet att det är gynnsamt för barnen att deras föräldrar 
talar majoritetsspråket. När föräldrarna kan stötta och 
förbereda barnen språkligt visar forskning att barnen 
klarar sig bättre i skolan. När utlandsfödda föräldrar lär 
sig svenska stärks de i sin föräldraroll och genom att lära 
sig svenska ger föräldrarna sina barn bättre förutsättningar 
framåt.   

Ett huvuduppdrag för Svenska med baby är att erbjuda 
småbarnsföräldrar möjlighet att träna svenska tillsam-
mans med sina små barn. Genom anpassad metod och 
lekfulla sångstunder ges även de små barnen möjlighet 
till språkutveckling. Språkträningen görs naturligt och 
lekfullt vid inkluderande träffar genom samtal i teman, 

Genom Svenska med babys öppna mötesplatser erbjuds 
etablerade, och inte minst nyanlända och utlandsfödda, 
mammor och pappor ett socialt nätverk som kan bidra till 
att hitta arbete eller annan sysselsättning efter föräldra-
ledigheten. Någon gång per termin får våra mötesplatser 
besök av aktörer inom sysselsättningsspåret, som Jobb- 
torget och i vår temabank har vi teman om utbildning, jobb 
och sysselsättning. Genom att vara volontär och grupp-
ledare hos oss ges även möjlighet att få testa på och få 
erfarenhet att jobba inom ideell sektor och civilsamhället, 
med ledarskap och kommunikation. Engagemanget som 
gruppledare kan då i sig främja sysselsättning efter föräldra- 
ledigheten och ge referenser till volontären. 

Under kommande år vill vi tillsammans med våra 
deltagare och samarbetspartners fortsätta att utveckla 
detta verksamhetsområde.

men också under fikat och sångstunden. Svenska med 
babys temabank och material för sångstunden är utvecklat 
för att fungera i en mångspråkig grupp där också föräld- 
rar utan kunskap i svenska ska kunna delta, känna sig 
välkomna och ges möjlighet att lära sig mer och träna 
svenska. Genom vår inkluderande metod skapas även 
möjligheter för utlandsfödda föräldrar att hitta nya vänner 
för kontakt och svenskaträning även utanför Svenska med 
babys mötesplatser.
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Öppna föräldragrupper

Till Svenska med babys öppna föräldragrupper är alla 
föräldralediga med barn mellan 0 - 2 år välkomna.  
Föräldragrupperna äger rum på bibliotek, öppna förskolor, 
familjecentraler och i kyrkor samt utomhus i parker på 20 
orter runt om i Sverige. Grupperna träffas en gång i veckan 
i cirka 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. 
I mars pausade vi våra föräldraträffar i två veckor och i april 
ställde vi om våra inomhusträffar till utomhus - för att 
minska risken för spridning av covid-19. Antal besök har 
i år minskat kraftigt, samtidigt som antal inställda träffar 
ökade, på grund av rådande pandemi, vilket syns tydligt i 
vår statistik.  

Statistik 2020
Antal veckoträffar: 251

Antal besök: 3830

Deltagare och gruppledare på terminens sista träff i Järfälla, VT20.
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”Jag ville utnyttja den 
tiden jag har med 
mitt barn och bidra 
med något jag brin-
ner för - mångkultur 
och inkludering. Det 
känns bra att motivera 
nya i Sverige från 
alla världens hörn 
att komma till träf-
farna och våga prata 

svenska. Man hittar alltid ett tema tillsammans som alla 
kan säga något om. Vid den första träffen i våras kunde 
jag inget svenskt ord men jag fortsatte att gå till träffarna 
och bestämde mig för att bli gruppledare för att jag står 
bakom projektet och ville få ett mer färgstarkt Sverige, 
utan segregation och språket skulle därför inte vara ett 
hinder.”

- Kate, tidigare deltagare och nu gruppledare i Norrköping, HT20. 



Familjelördag

Utöver våra öppna föräldragrupper och aktiviteter med 
baby för föräldralediga anordnar Svenska med baby  
Familjelördagar. Under 2020 anordnades Familjelördagarna 
med öppna förskolan i Rågsved, Rinkeby folkets hus och 
nytt för året, i Hågelbyparken i Botkyrka. 

Familjelördagarna arrangeras vanligtvist 3 gånger var-
dera per termin men under hösten utökade vi våra träf-
far i Rinkeby till elva. Familjelördagrna är öppna för 
hela familjen med barn i alla åldrar. Varje träff kretsar 
kring ett tema och ofta bjuds det på underhållning i form 
av exempelvis teater eller dans. På träffarna möts familjer 
från olika delar av Stockholm där de tillsammans fikar, 
pysslar och har viktiga samtal med varandra. Möten över 
gränser öppnar upp för nya världar och ger föräldrarna, 
och därmed barnen från tidig ålder, ett brett kontaktnät 
och en ökad förståelse för olika levnadssätt. Med Familje-
lördagarna vill vi bidra till ökad sammanhållning mellan 
personer boende i olika områden, med olika bakrund, 
språk och levnadsvillkor.

Statistik 2020
Antal Familjelördagar: 22 

Antal besök: 1114

Såpbubblor och familjeskoj på Familjelördag i Rågsved, HT20.
Bilder nedan: Familjelördag i Hågelbyparken i Botkyrka, HT20.

SVENSKA MED BABY 2020
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Aktivitet med baby

Som ett komplement till veckoträffarna arrangerar 
Svenska med baby aktivitet med baby - lokala aktiviteter 
så som museibesök, seminarier, utflykter eller föreställ-
ningar som de närliggande grupperna bjuds in till. På 
grund av pandemin ställdes flera av våra aktiviteter 
in och vi erbjöd istället digitala föräldraträffar med 
webbinarium, men några aktiviteter kunde vi hålla 
ändå. Under året har våra deltagare varit på babysim på 
Trampoolin, besökt Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm 
för teaterföreställning med Da-Da-Da, samt en sista träff 
på Nationalmuseum i Stockholm för visning av mumsiga 
stilleben och måla med ätbar färg. 

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 svenska samhället och 
på ett naturligt sätt utmana sitt ordförråd i det svenska 
språket samtidigt som upplevelsen delas tillsammans 
med andra föräldrar och barn. 

Statistik 2020
Antal aktiviteter: 3 
Antal besök: 117

Teater med Da-Da-Da, i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, 
Vällingby, HT20.
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Målar med ätbar färg, Nationalmuseum, HT20.
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Omställning under coronapandemin
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Pandemins påverkan på verksamheten
Många verksamheter har under året fått anpassa sin verk-
samhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och riktlinjer med anledning av spridningen av covid-19 
och så även vi. Arbetet med att skapa mötesplatser för 
föräldralediga och barn med olika bakgrund såg vi även 
kunna fylla en till funktion, nämligen att bryta känslan av 
isolering. Därför flyttade vi flera av våra föräldragrupper 
utomhus, där vi sågs i små grupper och aktiverade oss i 
friska luften samt att vi under våren även förlängde antal 
träffar där det var möjligt. Vi är glada och stolta över att 
vi snabbt ställde om verksamheten och fick deltagare till 
träffarna, men som en självklar följd av restriktioner och 
pandemin minskade antal besök kraftigt. Jämfört med 
föregående år har besöksantalet minskat med 1617 besök, 
vilket vi, i jämförelse med tidigare terminers statistik, 
härleder till pandemin. Flera Familjelördagar och akti-
vitet med baby ställdes också in under vårterminen.  

Utveckling av verksamheten under pandemin  
Vi ser positivt på vår snabba omställning av verksamheten 
och att vi nu har utvecklat befintlig verksamhet och 
bemött utmaningarna, utvecklat en helt ny aktivitet samt 
startat ett nytt projekt, som följd av pandemin.

Både våra öppna föräldragrupper och Familjelördagar 
har förlagt träffarna utomhus och vi är glada över att våra 
deltagare kommer ut samt att vi fortfarande rekryterar 
gruppledare till träffarna. Träffarna är dock mer beroen-
de av vädret som utmanar träffar utomhus med bebisar. 
Vi startade en ny aktivitet med digitala föräldragrupper 
under våren och utvecklade konceptet till webbinarium 
för småbarnsföräldrar. Under våren såg vi och Rinkeby 
Folkets hus att behovet av aktiviteter blivit större under 
pandemin och sökte därför bidrag från Socialstyrelsen 
för att kunna hålla fler Familjelördagar i Rinkeby och på 
så sätt kunna ge stöd till familjer genom återkommande 
meningsfulla aktiviteter.

I mars/april pausade vi våra öppna föräldragrupper i 2 veckor (som följde av påsklov) och började istället erbjuda digitala föräldra- 
grupper. I april flyttade vi ut våra träffar utomhus och förlängde terminen för flera av grupperna.
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Digitala föräldraträffar
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Statistik 2020
Antal digitala träffar: 11

Antal besök: 138

Deltagare, gruppldare och gäster från digitala träffarna, HT20.

På de digitala föräldraträffarna möts småbarnsföräldrar 
och bebisar, med olika bakgrund och från olika delar av 
Sverige. Träffarna sker helt digitalt via Zoom, som är gratis 
för alla och självklart är även träffarna gratis. 

För att vi skulle kunna fortsätta att erbjuda föräldralediga 
och barn en mötesplats även under pandemins utbrott och 
under pausen av föräldragrupperna i mars/april, skapade 
vi en ny aktivitet med digitala föräldragrupper. Inför hösten 
bestämde vi oss för att fortsätta med digitala träffar då vi såg 
utvecklingsmöjligheter i träffarna och värdet i att föräldrar 
som inte kan ta sig ut och träffa andra föräldrar skulle 
kunna ses, oavsett var en bor i Sverige, under hösten med. 

Under våren var konceptet detsamma som för öppna 
föräldragrupperna men inför höstterminen utvecklade vi 
träffarna till kunskapshöjande webbinarium, med inbjudna 
gäster och utökade även målgruppen från endast föräldra-
lediga till även småbarnsföräldrar.

Huvudtemat för träffarna är föräldrastöd, och underteman 
för träffarna har varit ”babytecken och flerspråkighet” 
med en logoped, ”arbetslivet efter föräldraledigheten” 
med Jobbtorg unga Globen, ”hållbar och medveten 
konsumtion för barnfamiljen” med en föreläsare samt 
”barns kroppsliga integritet” med föreningen Treskablinoll.

Träffarna leds och modereras av gruppledare som själva 
är föräldralediga och under träffarna får deltagrna bekanta 
sig med varandra, diskutera ämnet och ställa sina frågor. 
Språknivån är anpassad efter nivån på gruppen, för att 
underlätta för deltagare som vill träna svenska. Den som 
behöver får chans att träna svenska på ett nytt sätt och ny 
som etablerade i Sverige får deltagarna samhällsnyttig 
kunskap samtidigt som föräldrastöd.
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Rinkebyprojektet

På våra Familjelördgar i Rinkeby har vi varit utomhus i Parkleken Rinken, oavsett sommar och sol eller höst och kyla.
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Till höstterminen 2020 beviljades vi stöd från Social-
styrelsen med anledning av att boende i Järvaområdet 
drabbats extra hårt av covid-19. Svenska med baby och 
Rinkeby folkets hus har kunnat öka antalet familjelördagar 
i Rinkeby och ge barnfamiljer en återkommande aktiv- 
itet för hela familjen, för att öka välmående i en annars 
ansträngd vardag. 
 
Barn som vuxna har själva sagt att de har uppskattat att 
träffarna har utökats eftersom det har gett regelbundna 
aktiviteter, där vi haft allt från pyssel och samtal till dans 
och besök av Friluftsfrjämjandet. 
 
Antalet planerade familjelördagar minskade något på grund 
av nya restriktioner i november. Vi ställde då om våra två 
återstående träffar, - en digital aktivitet med Clowner utan 
gränser och som avslutning på terminen delade vi tillsam-
mans med Rinkeby folkets hus ut pysselpåsar till familjer, 
med pyssel som vi gjort under terminen och nya saker att 
hitta på under julledigheten.

Förutom att vi kunde öka antalet träffar har vi tack vare 
projektet kunnat anställa en samordnare specifikt för 
familjelördagarna i Rinkeby. Samordnaren har skapat 
innehåll till träffarna och utvecklat vår metod kring 
familjelördagar, inklusive en temabank och handbok för 
volontärer.

Under projektet utökade vi även kommunikationsinsatserna 
för familjelördagarna i Rinkeby, med syfte att lyfta röster 
från bland annat deltagarna på 
träffarna, för att visa en annan 
bild av området än vad som 
oftast ges i media. På hemsi-
dan finns flera bloggar med 
röster från medverkande.  

Projektet avslutades 31 
december 2020, men samar-
betet med Rinkeby folkets hus 
fortsätter även nästa år.
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Det ideella engagemanget

Statistik 2020
Antal gruppledare: 94 

Glada gruppledare för föräldragruppen i Angered, VT20. 

Det ideella engagemanget är en viktig och bärande del 
i civilsamhället och för ideella föreningar. Ideellt enga-
gemang är en volontär insats där personer går samman 
och engagerar sig oavlönat runt en idé eller ett intresse 
som personerna tycker är värt att jobba tillsammans för. 
För Svenska med baby är det ideella engagemanget stort 
och varje år samlar vi runt 100 föräldrar som engagerar 
sig volontärt i vår verksamhet. Det visar på att runt 100 
personer varje år tycker att vårt syfte och idé om att 
bidra till ett öppet samhälle, där föräldrar och barn med 
olika bakgrund möts är så viktigt att det är värt att jobba 
ideellt för, hos oss. Det ideella engagemanget är en av de 
viktigaste delarna för Svenska med baby eftersom verksam- 
heten bygger på ideellt engagemang hos våra gruppledare 
som leder föräldragrupperna. 

Gruppledarna och deltagarna möts på ett gemensamt plan 
då även gruppledarna är föräldralediga med små barn. 
Den gemensamma nämnaren är tydlig - föräldraledighet 

och bebisar, eller små barn. Det blir då ett ömsesidigt 
möte där en delar med sig av sina erfarenheter eller tips 
och får samma tillbaka. Vi är väldigt stolta att vi under 
2020 har engagerat fler gruppledare som är nya i Sverige. 
Gruppledarna har bland annat fungerat som nyckelpersoner 
och har i sin tur rekryterat fler deltagare från målgruppen 
till föräldragrupperna. 

Under 2020 påbörjade vi arbetet med att utöka möjligheten 
till volontärt engagemang utöver att vara gruppledare. 
Våra medlemmar har fått möjlighet att bidra till informa-
tionsspridning av våra grupper genom ett kommunika-
tionskitt, med bland annat affischer och bilder till inlägg 
till sociala medier. En deltagare har även engagerat sig 
volontärt med kommunikationsinsats på sociala medier med 
annonsering. Vi kommer att fortsätta utveckla möjligheterna 
till fler volontära insatser för Svenska med baby under 2021.    
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”Svenska med baby-träffarna visade sig bli både en av mina och 
andra föräldrars höjdpunkt varje vecka. Vi fick en härlig samman-
satt grupp där många deltog vecka efter vecka. Detta gjorde att 
barnen fick återkommande lekkamrater och att vi vuxna, oavsett 
språknivå, kände oss trygga att öppna upp oss i alla diskussioner 
med varandra.”
- Elinor, gruppledare Järfälla, VT20. 
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Gruppledarna är med och planerar innehåll samt leder föräldragrupperna. 
Gruppledarna får utbildning av oss och material samt stöd. Många engagerar 

sig även i att nå ut till nya deltagare genom sina kontaktnät och sprider 
infomration om Svenska med babys verksamhet. 

Varför 
engagera 
sig som 
gruppledare
?

“För att det är extremt viktigt och supergivande 
på samma gång.”

”Det är ett jättebra sätt att lära känna nya människor, ett roligt 
och spännande koncept och ett bra sätt att lära sig något nytt 
under föräldraledigheten.” 

“För att jag vill och behöver träna svenska, och för att mitt barn 
också ska utveckla språket samtidigt som vi båda umgås med 
andra föräldrar och barn.” 

”Det är viktigt att engagera sig för att inspirera 
andra mammor från mitt område och med min 
bakgrund. Jag samlar en grupp mammor i Hageby 
och kommer varje torsdag till stadsbiblioteket, för 
att det är viktigt att komma ut och inte stanna hem-
ma - för att lära sig svenska, träffa andra och lära 
sig mer om föräldraskapet och svenska samhället. 
För mig är det både roligt och viktigt med Svenska 
med baby, därför fortsatte jag som gruppledare en 
termin till.”

- Mona, gruppledare Norrköping, VT20.

”Jag kände att jag ville göra något konkret för att 
motverka segregationen i Sverige. Jag var trött på att 
höra hur människor bara gnällde om segregationen men 
inte bidrog till något. Jag hoppas att mitt engagemang i 
Svenska med baby bara är ett första steg i rätt riktning, 
för att sedan börja engagera mig mer i dessa viktiga 
frågor. Nu när mina barn börjar bli stora har jag fått mer 
tid för att tänka på vad jag tycker är viktigt i världen 
och i mitt liv.”

- Therese, här med dottern Charlie, gruppledare 
Familjelördag Rinkeby, HT20.
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Sommarträffar

Statistik 2020
Antal sommarträffar: 8 

Antal besök: 227 

Solen sken på sista sommarträffen i Hässelby-Vällingby.
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Sommaren på torget är ett initiativ av flera kommuner, 
där de tillsammans med civilsamhället samverkar för att 
erbjuda olika aktiviteter under hela sommarlovet. Syftet 
är att ge alla barn och unga i närområdet möjlighet till en 
meningsfull fritid samt att skapa levande och trygga torg 
och offentliga platser.

Tillsammans med lokala samarbeten har Svenska med 
baby deltagit i Sommar på torget och haft aktiviteter för 
de allra minsta och deras föräldrar – en aktivitet som tidi-
gare saknades för målgruppen. Under träffarna har föräld-
rar med sina barn i olika åldrar kommit, och alla har hittat 
något kul och meningsfullt att göra. Föräldrar träffar nya 
vänner, fikar och pratar om olika teman samtidig som de 
små kryper runt på filtar och leker med andra bebisar. 
De äldre barnen pysslar eller leker med andra barn.

Genom Stockholms stads feriejobb kom Jasmin och 
Julia och hjälpte oss med bland annat sommarträffarna i Jasmin och Julia i Parkleken Rinken.

Stokholm. Båda hade precis gått ut grundskolan och var 
intresserade av att jobba med barn. 

Under sommaren har vi haft sommarträffar i tre stadsdelar 
i Stockholm: Hässelby-Vällingby, Rinkeby och i Rågsved. 
I Norrköping har vi haft träffar i det gröna i Skulpturparken.
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Samarbeten

Ewa Thurfjell, biblioteksassistent på Sundsvalls stadsbiliotek, som var medarrangör för föräldragruppen i Sundsvall VT20 & HT20.
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Ensam är inte stark. Svenska med babys uppdrag är att 
skapa möten och inkludering – och det gör vi i samarbete 
med ideella, offentliga och privata aktörer. 

Vårt viktigaste samarbete har vi med våra lokala medarran- 
görer. Runt om i landet är pedagoger på öppna förskolan, 
barnbibliotekarier och andra engagerade yrkespersoner 
med och skapar Svenska med babys öppna och inkluderande 
mötesplatser för småbarnsfamiljer med olika bakgrund. 
Utan våra fantastiska medarrangörer skulle inte Svenska 
med baby finnas. 

Bland våra offentliga samarbetspartners och finansiärer är 
vi på Svenska med baby mycket glada för det nära sam-
arbete och stöd vi har från Arbetsmarknadsförvaltningen 
i Stockholms stad, samt det långsiktiga IOP-avtal vi har 
med Göteborgs stad. 

Sedan flera år får Svenska med baby ekonomiskt stöd 
från det privata bolaget Axel Johnson. Detta stöd har 
varit avgörande för Svenska med babys expansion och 
överlevnad. Svenska med baby är med i Öppna dörren, 
där även verksamheterna Yrkesdörren och Nya Kom-
pisbyrån ingår och som stöttas av Axel Johnson. Med 
Svenska med babys fortsatta satsning på sysselsättning 
efter föräldraledigheten ser vi fram emot att stärka och 
vidareutveckla samverkan med Axel Johnson-koncernen 
och deras bolag och partners. 

Tillsammans med våra ideellt engagerade volontärer och 
i samarbete med offentliga och privata aktörer engagerar 
och mobiliserar vi tusentals föräldrar och barn i glädje- 
fyllda, jämlika möten för det öppna och inkluderande 
samhället. Det är vi stolta över!
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Vi tackar följande medarrangörer för gott 
samarbete under året, tack:

• Öppna förskolan Rågsved (Stockholm) 

• Kista bibliotek (Stockholm) 

• Svenska kyrkan Spånga-Kista  
& Öppna förskolan Kista (Stockholm) 

• Svenska kyrkan Skarpnäck  
& Öppna förskolan Skarpnäck (Stockholm) 

• Skärholmens bibliotek (Stockholm) 

• Bredängs bibliotek (Stockholm) 

• Öppna förskolan Ängen (Stockholm) 

• Hässelby bibblerian (Stockholm) 

• Öppen förskola Introduktionsförskola  
Grimstagatan (Stockholm) 

• Öppna förskola Hässeläng (Stockholm) 

• Farsta bibliotek (Stockholm) 

• Öppna förskolan Farstaängen (Stockholm) 

• Kungsholmens bibliotek Internationella  
biblioteket (Stockholm) 

• Öppna förskolan Rågsved (Stockholm) 

• Rinkeby folkets hus (Stockholm) 

• Nacksta bibliotek (Sundsvall) 

• Kulturhuset Blå Stället (Göteborg) 

• Familjecentralen Trädet (Göteborg) 

• Hyresgästföreningen Frölunda (Göteborg) 

• Norrköpings stadsbibliotek (Norrköping) 

• Portalen (Norrköping) 

• Nydala öppna förskola (Malmö) 

• Herresta bibliotek (Järfälla) 

• Svenska kyrkan Järfälla (Järfälla)

• Bibliotek Nacka Forum (Nacka) 
 

• Österängskyrkan (Jönköping) 

• Smeden (Huskvarna) 

• Geneta familjecentral (Södertälje) 

• Öppna förskolan Blåsippan (Värmdö) 

• The Family Place STHLM (Stockholm) 

• Hågelbyparken Botkyrka (Botkyrka) 

Vi tackar även följande samarbetspartners för 
det gångna året, tack:

• Axel Johnson  

• Axfoundation 

• ÖppnaDörren 

• Stockholms stad 

• Värmdö kommun 

• Nacka kommun  

• Järfälla kommun  

• Södertälje kommun 

• Jönköpings kommun  

• Sundsvalls kommun  

• Göteborgs stad 

• Länsstyrelsen i Jönköpings län 

• Länsstyrelsen Stockholm  

• Länsstyrelsen Västernorrland  

• Socialstyrelsen  

• Wallenstam bostäder 

• Det Kungliga Patriotiska Sällskapet  

• Makarna Malmqvists Minne  
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Förvaltningsberättelse för 2020

Allmänt 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 religiöst och 
partipolitiskt obundet. Svenska med baby skapar mö-
ten med syftet att bryta segregationen och underlätta 
etableringen av utlandsfödda och nyanlända småbarns-
familjer.

Organisationen driver en nationell verksamhet under 
år 2020 på 20 orter i 11 kommuner runt om i landet. 
Verksamhetens stomme är öppna föräldragrupper 
och familjelördagar som arrangeras på öppna försko-
lor, familjecentraler, bibliotek och kulturhus där alla 
föräldrar kan känna sig delaktiga oavsett bakgrund, 
bostadsområde och språknivå. Deltagarna är nyanlända 
och etablerade småbarnsföräldrar och deras barn. 
Genom Svenska med babys verksamhet får föräld-
rarna ett utökat socialt nätverk, information kring det 
svenska samhället, föräldrastöd och möjlighet att träna 
svenska. Tillvägagångssättet Svenska med baby appli-
cerar bygger på social inkludering som definieras som 
en tvåvägsprocess där ömsesidiga möten mellan nya 
och etablerade i Sverige ses som en grundförutsättning. 

Vision är att: ”Svenska med baby tror på ett öppet 
samhälle, där föräldrar och barn med olika bak-
grund möts naturligt i vardagen och alla är inklu-
derade, delaktiga och välkomna”

Svenska med babys verksamhet är gratis att delta i och 
öppen för föräldrar och barn. Verksamheten bedrivs un-
der år 2020 på följande orter Angered, Farsta, Hågelby 
(Botkyrka), Hässelby, Järfälla, Jönköping, Huskvarna, 

Kista, Nacka, Norrköping, Malmö, Rinkeby, Rågsved, 
Skärholmen/Bredäng, Skarpnäck, Stockholms innerstad 
(Vasastan, Kungsholmen) Sundsvall, Södertälje, Värmdö, 
Västra Frölunda.

Svenska med baby startades av då föräldralediga Karin 
Bruce och Ylva Strander och drevs fram till sommaren 
2016 av Anna Libietis, med Föreningen Internationella 
Bekantskaper som huvudman. Sedan årsskiftet 
2017/2018 är Svenska med baby en egen organisation 
med eget organisationsnummer och inte längre en del av 
Föreningen Internationella Bekantskaper. Vid årsmötet 
2020 valdes en ny styrelse med en ny ordförande och 
vice ordförande samt sju ytterligare ledamöter.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen 
Styrelsen har under 2019 bestått av följande personer:
• Christina Hagner, ordförande
• Petra Hallebrant, vice ordförande
• Ronnie Schmidt, styrelseledamot
• Christina Wahlund Nilsson, styrelseledamot
• Josefine Qvarfordt, styrelseledamot
• Cina Staron, styrelseledamot
• Marita Ghafouri, styrelseledamot
• Nicole Zetterlund, suppleant
• Paloma Labbé, suppleant 

Styrelsens arbete under 2020 
Vid årsmötet den 16 maj valdes Christina Hagner av 
årsmötet till ny ordförande. Styrelsen har under 2020 
arbetat med att ta förslag till nya stadgar som lades 
fram vid årsmötet 2020. Svenska med babys styrelse, 
som under året har varit större och starkare än någonsin, 
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har arbetat både strategiskt med fokus på ekonomi och 
verksamhetsplaneringsfrågor, och operativt tillsam-
mans med kansliet med verksamheten till exempel med 
projektet i Rinkeby. Styrelsen har under året haft sam-
manlagt tio styrelsemöten, samt ytterligare två helg- 
möten med hela kansliet. Under heldagsmötena med 
kansliet var fokus ideellt engagemang och medlemskap 
i Svenska med baby (februari 2020), samt verksam-
hetsplanering med fokus på Svenska med babys över-
gripande verksamhetsinriktning (september 2020).    

Medlemmar 
Vid årsmötet 2020 beslutades att medlemskapet i 
Svenska med baby ska vara kostnadsfritt. Årsmötet 
beslutade att ändra i föreningens stadgar med formule-
ringen ”Alla som delar Svenska med babys värdering-
ar, såsom de uttryck i organisationens vision och mis-
sion är välkomna att ansöka om medlemskap i Svenska 
med baby. Medlem har under kalenderåret aktivt tagit 
ställning för medlemskap i föreningen genom att ha 
ansökt om eller på annat sätt bekräftat medlemskap”.

Föreningen har under 2020 haft en medlemskampanj 
och vid årets slut hade föreningen ökat sitt medlems- 
antal till 120 enskilda medlemmar.  

Främjande av ändamålet
Verksamhetsåret 2020 har varit händelserikt, utmanan-
de och utvecklande år för Svenska med baby. Vi har 
skapat många nya möten mellan nya och etablerade 
föräldrar och barn runt om i Sverige. På grund av den 
rådande pandemin har vi ställt om hela vår verksam-
het till utomhus- och digitala träffar för att anpassa 
verksamheten utifrån rådande smittläge och gällande 
restriktioner. Med anledning av pandemin har vi fått 
ett visst deltagartapp, inte minst har vi haft färre nyan-
lända i verksamheten.

Under 2020 har Svenska med baby totalt haft samman-
lagt 5 426 besök räknat i både vuxna och barn (jämför 
med 2019 då föreningen hade 8 376 besök). Svenska 

med baby hade verksamhet på 20 orter i totalt 11 kom-
muner runt om i Sverige. Av de vuxna besöken har 41 
% velat träna svenska på träffarna (jämför med 2019 
då 52 % ville träna svenska).
 
Under 2020 har Svenska med baby arrangerat 251 
öppna veckoträffar runt om i Sverige. Vi har under året 
öppnat två nya föräldragrupper i Södertälje och Värm-
dö. På grund av pandemin har vi bytt plats och medar-
rangör för flertalet av våra grupper, inklusive följande 
grupper: Skärholmen/Bredäng, Hässelby, Farsta, Kista, 
Jönköping/Huskvarna och Västra Frölunda. Totalt har 
veckoträffarna under 2020 haft 3 830 besök av vuxna 
och barn.

Vi har arrangerat 19 familjelördagar i Rinkeby och 
Rågsved. Vi har även startat en ny familjelördag i 
Botkyrka i samarbete med Hågelbyparken där vi under 
hösten 2020 arrangerade 3 populära familjelördagar. 
Efter pandemins utbrott har vi arrangerat familjelörda-
garna utomhus i samarbete med våra medarrangörer. 
Totalt har familjelördagarna under 2020 haft 1 114 
besök av vuxna och barn.

Vi har arrangerat 11 digitala träffar med totalt 138 
besök av föräldrar och barn. Deltagarna deltog i 
sångstunder, temadiskussioner och intressanta samtal 
tillsammans med externa gäster kring temat föräldrastöd.

På grund av pandemin har Svenska med baby endast 
kunnat arrangera 3 aktiviteter med baby, samtliga i 
Stockholm. I början av året hade vi babysim i samar-
bete med Trampoolin, och under hösten anordnades 
en visning och babypyssel på Nationalmuseet samt 
en föreställning med DA-DA-DA teaterupplevelse för 
bebisar på Kulturhuset i Vällingby. Totalt har aktivitet 
med baby under 2020 haft 117 besök av vuxna och barn. 
 
Svenska med baby kunde genomföra sommarträffar i 
Norrköping och på tre platser i Stockholm: Rinkeby, 
Hässelby och Rågsved. Vi arrangerade 8 sommarträffar 
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och fick totalt 227 besök av vuxna och barn.

Vi kunde i början av året träffa finansminister Magda-
lena Andersson för att prata om vår verksamhet med 
fokus på vårt och civilsamhällets behov av hållbar och 
långsiktig finansiering.

Svenska med babys verksamhet har lyfts i ett antal 
reportage i tidningar runt om i landet.

 
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Svenska med baby beviljades under året utvecklings-
medel (paragraf 37A) från Länsstyrelsen tillsammans 
med Södertälje kommun, Värmdö kommun och Lin-
köpings kommun för att bedriva lokala öppna föräld-
ragrupper. Svenska med baby har fått en förlängning 
på vår IOP med Göteborgs stad fram till september 
2021. Svenska med baby har även fått en förlängning 
med IOP med Stockholms stad fram till december 
2021. Svenska med baby har under 2020 för första 
gången beviljats medel från Socialstyrelsen för att 
verksamheten i Rinkeby under hösten 2020. Föreningen har 
också för första gången, tillsammans med vår samar-
betspartner MÄN, beviljats medel från Postkodstiftelsen 
för att starta pappagrupper och arbeta med jämställt 
föräldraskap under perioden mars 2021 - februari 2023.

För att få ner föreningens OH-kostnader flyttade 
Svenska med baby sitt kontor från Hammarby Sjöstad 
till Bagarmossen i södra Stockholm och föreningen 
sänkte på så vis kontorshyran med 65 %. Styrelsen fat-
tade beslut om anslutning till kollektivavtal och sedan 
oktober 2020 är Svenska med baby bundna till kollek-
tivavtal genom arbetsgivarorganisationen Fremia och 
dess fackliga part Akademikerförbundet. 
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KONTAKT
Svenska med baby

c/o Bagarmossens Folkets Hus
Lillåvägen 44

128 45 Bagarmossen 

www.svenskamedbaby.se

Följ oss på sociala medier
@svenskamedbaby
#svenskamedbaby
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