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1. Introduktion
I den här rapporten sammanfattas resultatet av en effektutvärdering som gjorts
i syfte att söka svar på vilket värde Svenska med babys öppna föräldragrupper
har för deltagande småbarnsföräldrar som är nya i Sverige. Under
höstterminen 2021 (september - december) har enkäter och observationer
genomförts i 18 föräldragrupper på olika platser i landet, bland annat i
Stockholm, Malmö och Göteborg. Varje grupp träffas en gång i veckan och på
varje träff deltar 5–15 föräldrar och deras små barn.
Rapporten har tagits fram under Skandias stiftelse Idéer för livets utbildning i
effektmätning och värdeskapandekedjan. I rapporten presenteras
tillvägagångssätt och resultat från effektutvärderingen. Underlaget har tagits
fram genom en deltagarenkät som målgruppen svarat på och med hjälp av ett
nytt observationsverktyg som gruppledare och medarrangörer har använt.
Resultatet i korthet:
- 79 % av de svarande deltagarna anser att de har utvecklat sin svenska och
ungefär 75 % av språkutvecklingen anses beror på deltagandet i Svenska med
baby.
- 93 % av deltagarna har stärkts i sin föräldraroll, och mer än hälften av
förändringen beror på deltagandet i Svenska med baby.
- 50 % deltagarna som har svarat på enkäten har utökat sitt sociala nätverk
genom deltagandet i Svenska med baby.
- 57 % anger att de under hösten 2021 fått veta mer om yrkes- och
studiemöjligheter, och att mer än 50 % av det beror på deltagandet i Svenska
med baby.
Inledningsvis i den här rapporten beskriver vi Svenska med babys verksamhet.
Vidare följer ett avsnitt om hur vi har gått till väga för att mäta effekter och
värden. I kapitel 4 berättar vi om vilka resurser som krävs för att genomföra
föräldragrupperna, medan vi i kapitel 5 fokuserar på de effekter vi har mätt och
vad utfallet av mätningen blev. Ett resonemang kring vilken del av effekterna
som beror på föräldragruppsaktiviteterna (och därmed vilken andel som beror
på annat eller andra) finns att hitta i kapitel 6. Avslutningsvis
presenterar vi deltagarnas upplevda värde av verksamheten följt av några
summerande slutsatser.
Svenska med baby vill tacka Idéer för livet och Axel Johnson AB för det stöd som
möjliggjort genomförande av effektutvärderingen.
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2. Om Svenska med baby
Svenska med baby är en ideell organisation med visionen att alla barn ska växa
upp i en omgivning formad av trygghet och omtanke, där familjer är
inkluderade i ett öppet och jämlikt samhälle. Svenska med baby bidrar till
detta genom att skapa ömsesidiga möten mellan småbarnsföräldrar som är nya
i Sverige och de som är födda och/eller etablerade i landet. Syftet är att bryta
segregationen och underlätta etableringen för vår målgrupp – utlandsfödda och
nyanlända småbarnsfamiljer. Många föräldrar som är nya i Sverige riskerar att
fastna i utanförskap och isolering, det vill Svenska med baby motverka. Om vi
kan effektivisera etableringen av småbarnsfamiljer som är nya i Sverige finns
mycket att vinna för såväl samhället som den enskilda individen.
Det övergripande målet för Svenska med baby är att främja social inkludering
där barn och föräldrar, nyanlända barnfamiljer såväl som etablerade, är
inkluderade i ett öppet och jämlikt samhälle. För att nå detta övergripande mål
har vi identifierat fyra effektmål för vår primära målgrupp småbarnsföräldrar
som är nya i Sverige: språkutveckling på svenska, sociala nätverk, trygghet i
föräldraskapet och sysselsättning efter föräldraledigheten.
Svenska med baby erbjuder olika aktiviteter men kärnverksamheten är öppna
föräldragrupper där små barn 0–2 år och deras föräldrar med olika bakgrund
träffas. Träffarna leds av utbildade volontärer som själva är föräldralediga.
Metoden är skräddarsydd och varje träff leds utifrån olika teman skapade för
att inkludera människor med olika bakgrund och från olika bostadsområden i
samtal.
Svenska med baby samarbetar med medarrangörer på varje lokal ort, t ex med
öppna förskolor och bibliotek. Genom att erbjuda en välkomnande miljö där
deltagarna är med på sina villkor skapar Svenska med baby en låg tröskel,
förtroende och tillit.
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3. Metod för effektmätning
Målgruppen för den här effektmätningen är de deltagare som inte har svenska
som modersmål och som nyligen kommit till Sverige. Det är den effekt Svenska
med babys öppna föräldragrupper har på målgruppen som vi mäter. Effekt i det
här sammanhanget definierar vi som en förändring som har ett värde för den
som effekten uppstår för.
Vi har mätt vilka effekter verksamheten har på deltagarens språkutveckling i
svenska, om deltagare har utvidgat sitt sociala nätverk, om deltagaren känner
sig tryggare i sitt föräldraskap och om möjligheterna till sysselsättning efter
föräldraledigheten har ökat (se i detalj dessa effektmål i bilaga 1). De fyra
effektmålen har formulerats utifrån de behov som målgruppen har för att
kunna etablera sig i samhället. Andra potentiella effekter för deltagarna som
inte mäts i den här utvärderingen är de långtidseffekter som integration kan
bidra till. Vi vet att integrationsinsatser så som t ex ökad språkinlärning leder till
en rad andra effekter för deltagaren. Vi vet också att verksamheten har
effekter på andra personer än de nyanlända och utrikesfödda föräldrarna som
deltar i verksamheten. Det handlar om alla deltagare med svensk bakgrund,
deltagare med annan bakgrund men som är väl etablerade i landet, barnen
som deltar, och även andra personer runt vår primära målgrupp. Effekter för
dessa grupper har vi valt att inte mäta här.
För att mäta effekterna för målgruppen har vi använt oss av dels en
deltagarenkät (se bilaga 2), dels ett observationsverktyg (se bilaga 3).
3.1 Utvärderingsenkät
Under slutet av november och början av december 2021 ombads samtliga
deltagare i de 18 föräldragrupperna att svara på en utvärderingsenkät.
Under höstterminen 2021 hade Svenska med babys föräldragrupper besök av
1410 vuxna. Av dessa besök utgjorde 564 (40% av samtliga) besök av
småbarnsföräldrar som är nya i Sverige, vår primära målgrupp. Exakt hur
många individer från vår primära målgrupp som deltagit i föräldragrupperna
under terminen framgår dock inte av vår statistik då vi registrerar antal
närvarande deltagare, inte unika individer. Det vill säga, om samma förälder
deltar i en föräldragrupp under fem träffar registreras samma individ som fem
besök i vår statistik.
Utifrån tillgänglig deltagarstatistik och utifrån vår kunskap om
föräldragrupperna gör vi en uppskattning om att minst åtta föräldrar som
är nya i Sverige har deltagit i varje föräldragrupp under hösten. Denna
bedömning innebär då att vi totalt sett har haft omkring 150 deltagare som är
nya i Sverige.
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Vi fick endast 28 svar på deltagarenkäten från vår primära målgrupp, vilket
innebär en svarsfrekvens på strax under 20 %. Det betyder att det finns en
relativt stor osäkerhet kring huruvida svaren är representativa för den totala
målgruppen.
Det finns också en risk att alla deltagare inte förstått alla frågor fullt ut, vilket
bidrar till ytterligare osäkerhet i utfallen. I vilken utsträckning är svårt att avgöra.
I några få fall har vi noterat svar som ger en tydlig indikation på att den
svarande missförstått frågan, i andra fall är det inte lika tydligt.
Inte minst med anledning av dessa osäkerheter utgör det observationsverktyg
som vi också använder en viktig del av utvärderingen. Tillsammans ger utfallen
av de två studierna sannolikt en mer träffsäker bild av de faktiska förändringar
som skett över höstterminen, vilket ökar tillförlitligheten för de sammantagna
resultaten.
Enkäten innehåller ett flertal bakåtblickande frågor som fokuserar på den
upplevda förändringen hos deltagarna sedan terminsstarten. Den har också
frågor om dels vilken del av förändringarna som deltagarna själva anser har
skett tack vare föräldragrupperna, dels det upplevda värdet av deltagandet.
Enkäten finns i sin helhet i Bilaga 1.
3.2 Observationsverktyg
Svenska med babys föräldragrupper leds av ideella gruppledare (volontärer)
som själva är föräldralediga. Delaktiga i träffarna är också våra medarrangörer;
avlönade personer från den organisationen som samarrangerar verksamheten,
ofta förskolepedagoger eller barnbibliotekarier. Med hjälp av
observationsverktyget (se Bilaga 3) har gruppledarna och medarrangörerna
under terminen observerat beteendena i gruppen för att mäta verksamhetens
effekt hos deltagarna.
Av de 18 grupperna har vi kunnat göra fullständiga observationer i åtta grupper.
Orsaken till att vi inte kunnat utföra observationer i alla grupper är bland annat
att det har varit högre frånvaro än vanligt i grupperna både bland deltagare och
gruppledare, på grund av Coronapandemin under hösten 2021. För att
observationer ska kunna utföras behöver samma gruppledare följa gruppen
över terminen och det behöver vara samma deltagare som deltar genom hela
terminen, vilket alltså varit fallet i åtta grupper.
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4. Resurser
För att genomföra Svenska med babys föräldragrupper krävs resurser av olika
slag. En sådan är de gruppledare som ställer upp som volontärer under
terminen. Gruppledarna genomför träffarna tillsammans med en medarrangör,
t ex en bibliotekarie eller en förskolepedagog, avlönad från en
samarbetsorganisation till Svenska med baby.
Vi har också samordnare som är avlönade av Svenska med baby i syfte att ta
det övergripande ansvaret för grupperna. Samordnarna rekryterar, utbildar och
handleder gruppledarna, gör uppsökande- och marknadsföringsarbete för att
nå deltagare, följer upp verksamheten under terminen med mera. I
undantagsfall uppstår en lokalkostnad för oss i samband med en
gruppverksamhet. Oftast står vår medarrangör för lokalkostnaden, vilket i detta
fall är en viktig subvention som också behöver beaktas när resurserna för
verksamheten sammanställs.
Direkta kostnader som uppstår i samband med genomförandet av
gruppverksamheten är dels kostnad för digital marknadsföring av
verksamheten, dels kostnad för fika under träffarna.
I tabellen nedan finns en sammanställning av ovanstående direkta resurser
och dess ungefärliga värde för att driva en grupp under en termin. I tabellen är
också inkluderat en nedbrytning av omkostnader för organisationen som helhet
till den här enskilda verksamheten, exempelvis för ledning,
kommunikationstjänster och generell administration.
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I beräkningen av värdet av de ideellt arbetande gruppledarnas tid i tabellen
ovan har den totala tid de arbetar (från inledande utbildning hela vägen till
avslutande utvärdering) multiplicerat med en schablonkostnad per timme
motsvarande 220 kr. Schablonkostnaden är hämtad från EU-finansierade
LEADER:s modell för beräkning av värdet av volontärarbete. För de anställda
hos medarrangör och hos Svenska med baby har nedlagd tid multiplicerats
med en timkostnad som beräknats utifrån ungefärlig bruttolön (30 000 kr) och
relaterade sociala avgifter, medan lokalkostnaderna är beräknade utifrån en
beräkning av vad det skulle kosta att hyra den aktuella lokalen under aktuell tid.
Avslutningsvis har kostnaderna för digital marknadsföring, fika, material och
andra direkta kostnader hämtats från vår ekonomiska redovisning.
Det ungefärliga värdet av resurserna för en grupp uppgår till cirka 91 000 kr
per termin. Antalet grupper som Svenska med baby har varierar från termin till
termin men höstterminen 2021 hade vi 18 grupper. Det ungefärliga värdet av
resurserna under terminen på uppgår till cirka 1 638 000 kr.
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5. Resultat
28 deltagare svarade på enkäten, strax över hälften svarade på den svenska
versionen och resterande svarade på den engelska versionen. Av deltagarna
betraktar sig 24 som kvinnor, 3 som män och 1 som annan könsidentitet.
Respondenterna har varit i Sverige olika lång tid; en tredjedel har varit här i 0–2
år, en tredjedel 2–5 år, och resterande tredjedel mer än 5 år. Ett fåtal av
deltagarna var asylsökande. Antalet tillfällen som de svarande deltagit vid
höstterminens föräldragruppsträffar varierar från någon enstaka gång till i
princip samtliga tillfällen.
Vi har använt oss av ett så kallat tröskelvärde i mätningen av effekterna.
Tröskelvärde säger hur mycket förändring som behöver ske för en enskild
individ för att vi ska säga att en effekt har uppstått för den här individen. I vårt
fall handlar tröskelvärdet därför om vad en enskild individ sammantaget måste
svara på frågorna för en enskild effekt för att vi ska betrakta det som en
tillräckligt stor förändring – och därmed bedöma förändringen som en effekt för
individen.
5.1 Språkutveckling:
För att mäta deltagarnas språkutveckling har sammantaget tre enkätfrågor och
fyra relaterade beteenden i observationsverktyget varit i fokus. I
deltagarenkäten handlar det om följande frågor och skalor, där deltagaren ska
jämföra hur det känns för stunden jämfört med för ungefär tre månader sedan:
• Hur känns det att prata svenska?
(1. Det är enklare nu, 2. Det är ingen skillnad, 3. Det är svårare nu)
• Förstår du vad andra säger när de pratar svenska med dig?
(1. Ja, jag förstår mer nu, 2. Det är ingen skillnad, 3. Nej, jag förstår mindre nu)
• Pratar du svenska med andra föräldrar i Svenska med baby?
(1. Ja, mer nu, 2. Det är ingen skillnad, 3. Nej, mindre nu)
Här behöver en individ ange svarsalternativ 1 på minst två av de tre frågorna för
att vi ska anses att det har uppstått en effekt. Detta är alltså vårt tröskelvärde.
Det innebär att när vi beräknat andelen av deltagarna som totalt sett kan
anses uppleva effekten har vi enbart inkluderat de som uppfyller dessa
kriterier. I just detta fall handlar det om sammantaget 79 procent (25 personer),
vilket får anses vara en hög andel.
Det kan finnas många olika förklaringar till att deltagarna utvecklar språket
under den här perioden. Därför omfattade enkäten en följdfråga för att förstå
hur stor del av förändringen som de anser beror på deltagandet i
föräldragrupperna:
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Tycker du att Svenska med baby bidragit till att det känns enklare att prata svenska?
1. Ja, en stor del av förändringen beror på Svenska med baby
2. Ja, ungefär hälften av förändringen beror på Svenska med baby
3. Ja, en liten del av förändringen beror på Svenska med baby
4. Nej, inget av förändringen beror på Svenska med baby
Det var 18 deltagare som svarade på den här frågan. Skälet till att vi fick ett
högre bortfall på denna följdfråga vet vi inte. Ett skäl kan vara att det är svårare
för deltagaren att bedöma orsaken till förändringen och att frågan därför
utelämnas.
Vi valde att beräkna ett medelvärde för utfallet via en poängsättning av svaren.
Här har svarsalternativ 1 fått 1 poäng, svarsalternativ 2 har fått 2 poäng och så
vidare. Det genomsnittliga svaret ligger mitt emellan svarsalternativ 1 och 2.
Detta betyder att deltagarna själva upplever att en klar majoritet av
förändringen – att det känns lättare att prata svenska – beror på
föräldragruppsverksamheten.
Gruppledarnas sammantagna bild från observationerna är att många av
deltagarna under terminen har utvecklats i det svenska språket. Det bekräftar
utfallet i enkäten. I de flesta av grupperna trycker ledarna på att många av
deltagarna är villiga att lära sig, och en del tränar till och med extra hemma
inför vissa teman för att kunna säga det de vill på svenska under den
kommande träffen. En del lånar också med sig det sånghäfte som används
under träffarna för att träna hemma. I flera av föräldragrupperna lyfter
gruppledarna att de ser en tydlig språkutveckling framför allt hos de deltagare
som knappt pratar svenska alls och som dessutom varit med under många
tillfällen under terminen.
5.2 Trygghet i föräldraskapet
För att mäta deltagarnas trygghet i sitt föräldraskap har vi använt två
enkätfrågor och två relaterade beteenden i observationsverktyget. I
deltagarenkäten handlar det om följande frågor och skalor:
• Vet du mer om hur det är att vara förälder?
(1. Ja, jag tycker att jag vet mer nu, 2. Det är ingen skillnad, 3. Nej, jag tycker att
jag vet mindre nu)
• Hur känner du dig i din roll som förälder?
(1. Jag känner mig säkrare nu, 2. Det är ingen skillnad, 3. Jag känner mig
osäkrare nu)
Här behöver deltagare ange svarsalternativ 1 på minst en av dessa två frågor
för att vi ska bedöma att en effekt har uppstått för individen. I det här fallet
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handlar det om 93 % av de svarande deltagarna. Notera att även små
förändringar (exempelvis att veta lite mer om hur det är att vara förälder) har
betraktats som tillräckligt mycket.
De deltagare som har angett svarsalternativ 1 för de två frågorna ovan har fått
denna följdfråga för att vi skall kunna ta redan på mer om vad förändringen
beror på:
• Tycker du att Svenska med baby har bidragit till att du vet mer om hur du kan
agera som förälder?
• Har Svenska med baby bidragit till att du känner dig säkrare som förälder?
I båda dessa fall har följande skala använts:
1. Ja, en stor del av förändringen beror på Svenska med baby
2. Ja, ungefär hälften av förändringen beror på Svenska med baby
3. Ja, en liten del av förändringen beror på Svenska med baby
4. Nej, inget av förändringen beror på Svenska med baby
Totalt 22 deltagare svarade på dessa två frågor. Vi har beräknat ett medelvärde
för dessa på samma sätt som för motsvarande fråga gällande
språkutvecklingen. Det genomsnittliga svaret ligger mellan de två första
svarsalternativen, vilket innebär att deltagarna själva upplever att en majoritet
av förändringen beror på föräldragruppsverksamheten. I båda fallen ligger det
genomsnittliga svaret dock närmare svarsalternativ 2 än 1, vilket innebär att lite
mer än hälften av förändringen beror på deltagandet i
föräldragruppsverksamheten.
Utfallet av observationerna visar på ungefär samma förändring. I
observationerna har två aspekter varit i fokus: om deltagarna fått del av tips och
erfarenheter rörande föräldrarollen samt om de har fått kunskap om
andra verksamheter/aktiviteter för föräldrar och barn. En viktig del av Svenska
med babys metod är att deltagande föräldrar ska få del av tips och kunskap
rörande föräldrarollen. Utifrån genomförda observationer och insamlad data
kan vi glädjande se att vi i föräldragrupperna har lyckats ge deltagande
småbarnsföräldrar tips, erfarenheter och kunskap som stärkt deltagarna i sitt
föräldraskap.
5.3 Socialt nätverk
För att mäta i vilken uträckning verksamheten bidrar till ett utökat socialt
nätverk har vi utgått ifrån tre enkätfrågor och tre relaterade beteenden i
observationsverktyget. I deltagarenkäten handlar det om följande frågor och
skalor:
• Har du lärt känna någon annan deltagare under träffarna med Svenska med
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baby?
(1. Nej, ingen, 2. Ja, 1–2 deltagare, 3. Ja, 3–4 deltagare 4. Ja, 5 deltagare eller
fler)
• Har du börjat umgås med någon annan deltagare utanför Svenska med babys
träffar (digitalt eller fysiskt)?
(1. Ja, 2. Nej, 3. Vet inte)
• Hur många deltagare har du umgåtts med utanför Svenska med babys
träffar?
(Denna fråga ges bara de som svarat ja på föregående fråga 1. 1 annan
deltagare, 2. 2 andra deltagare, 3. 3 andra deltagare, 4. 4 andra deltagare, 5.
Minst 5 andra deltagare)
Deltagaren behöver svara något av ja-alternativen på första frågan, och även ja
på den andra för att vi ska anse att det är en betydande förändring för
individen. 50 % av deltagarna anser att de vidgat sitt sociala nätverk som en
följd av deltagandet i föräldragrupperna.
Gruppledarna anger också i observationsverktyget att de tydligt ser att
deltagarna blir mer bekanta med varandra; flera av dem ger konkreta exempel
där de vet att deltagarna träffas även utanför föräldragruppsträffarna (även om
dessa exempel inte är representativa för alla). En del kommer till öppna
förskolan tillsammans på andra tider, och en del träffas på helt andra ställen.
Gruppledarnas sammantagna observationer under terminen ska här tolkas som
att det åtminstone är en betydande del av deltagarna som också har
träffats utanför gruppen.
En av gruppledarna berättar i observationsrapporten hur en deltagare i en av
föräldragrupperna mötte en pappa på biblioteket som hen bjöd in till
Svenska med baby på öppna förskolan. Pappan kom då med hela sin familj till
en föräldraträff. Mannens fru kunde ingen svenska alls och var väldigt ensam,
men nu kommer mamman och barnen till både Svenska med baby och öppna
förskolans övriga verksamhet. Kvinnan och hennes barn har på så sätt fått en
plattform för både social kontakt och språkutveckling.
5.4 Sysselsättning efter föräldraledigheten
För att mäta deltagarnas ökade insikter kopplat till sysselsättning efter
föräldraledigheten har vi ställt tre frågor i enkäten och tre relaterade beteenden
har undersökts i observationerna. I deltagarenkäten handlar det om följande
frågor och skalor:
• Vet du mer om yrkes- och studiemöjligheter efter föräldraledigheten?
(1. Ja, jag tycker att jag vet mer nu, 2. Det är ingen skillnad, 3. Nej, jag tycker att
jag vet mindre nu)
• Vet du mer om hur förskolan fungerar?
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(1. Ja, jag tycker att jag vet mer nu, 2. Det är ingen skillnad, 3. Nej, jag tycker att
jag vet mindre nu)
• Vet du mer om hur du kan göra för att jobba eller studera samtidigt som du
har små barn?
(1. Ja, jag tycker att jag vet mer nu, 2. Det är ingen skillnad, 3. Nej, jag tycker att
jag vet mindre nu)
En deltagare behöver ange svarsalternativ 1 för minst två av dessa tre frågor för
att vi ska betrakta det som en tillräckligt stor förändring. En sådan förändring
har skett för 57 % av de svarande deltagarna.
Sysselsättning efter föräldraledigheten är, vid genomförandet av
effektmätningen, ett nytt verksamhetsområde för Svenska med baby. En ny
temabank lanserades i början av år 2021 som innehåller fler teman kring
yrkes- och studiemöjligheter, inklusive frågor om förskolan. Mer än hälften av
de svarande anser att de har fått ökad kunskap om hur yrkeslivet med små
barn fungerar i Sverige vid träffarna.
I observationsrapporterna kan vi se att de allra flesta deltagare har haft
möjlighet att få information som på ett eller annat sätt relaterar till
sysselsättning efter föräldraledigheten. De tre aspekter som varit i fokus i
observationerna är:
• Deltagarna som inte arbetar/studerar får information om hur de kan söka
arbete/ studier
• Deltagarna har fått relevant information om hur förskolan fungerar
• Deltagarna pratar med varandra om jobb/arbetsgivare/studieinriktning
Gruppledarna lyfter särskilt fram deltagarnas intresse för information om
förskolan. Givet det kan det uppfattas som lite förvånande att enkätutfallet för
effektområdet inte är högre. Sannolikt beror detta dels på att deltagarna
närvarat i varierande utsträckning (varför en del missat den aktuella
informationen), dels på att en del av deltagarna redan har barn på förskolan
och/eller redan har tillgång till ett arbete eller studier (det vill säga de finns inte
med bland de som effekten har skapats för).
De deltagare som är etablerade på arbetsmarknaden, likväl som övriga
deltagare som är etablerade i Sverige på andra sätt, fyller en viktig funktion i
gruppen. Gruppledarna för en av föräldragrupperna lyfter vikten av deltagare
som redan har etablerat sig inom ett yrke eftersom de blir förebilder för de
som är nya i Sverige. De etablerade föräldrarna har under terminen delat med
sig av erfarenheter, och de har inspirerat, gett tips och råd till de föräldrar som
är nya i Sverige. Några ledarna uttrycker att just detta är ett väldigt fint resultat
av Svenska med baby, och kanske det viktigaste resultatet i deras grupp under
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De som angett att de efter deltagande i föräldragruppen vet mer om yrkes- och
studiemöjligheter efter föräldraledigheten har fått denna följdfråga, för att
ta reda på hur stor andel av förändringen som anses beror på deltagandet i
föräldragrupperna:
• Tycker du att Svenska med baby bidragit till att din kunskap om yrkes- och
studiemöjligheter har ökat?
• Har Svenska med baby bidragit till att din kunskap om förskolan har ökat?
• Har Svenska med baby bidragit till att du vet mer om hur du kan göra för att
jobba/ studera samtidigt som du har små barn?
I samtliga tre fall har samma skala som tidigare använts, nämligen:
1. Ja, en stor del av förändringen beror på Svenska med baby
2. Ja, ungefär hälften av förändringen beror på Svenska med baby
3. Ja, en liten del av förändringen beror på Svenska med baby
4. Nej, inget av förändringen beror på Svenska med baby
På den första och tredje följdfrågan har 15 deltagare svarat, medan 22 har gjort
det för den andra följdfrågan. Medelvärdena för var och en av dessa frågor –
beräknade på samma sätt som för tidigare motsvarande frågor – är 1,87, 1,82
respektive 1,73. Även här innebär det att deltagarna själva i genomsnitt
upplever att lite över hälften av förändringarna under terminen beror på
föräldragruppsverksamheten.
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6. Påverkan
Med påverkan menar vi här den del av de uppmätta effekterna som faktiskt
beror på föräldragruppsverksamheten, och därmed också vilken del som beror
på andra faktorer. Vi har beaktat detta utifrån tre aspekter: tillskrivning,
kontrafaktisk situation samt förflyttning. Vi förklarar innebörden av dessa
nedan, och vi resonerar om utfallet för dem utifrån de effekter som vi valt att
fokusera på.
6.1 Tillskrivning
Tillskrivning handlar här om i vilken utsträckning det finns annat eller andra än
föräldragruppsverksamheten som parallellt bidragit till de aktuella effekterna. I
deltagarenkäten har deltagarna fått svara på frågor om just detta. Mer specifikt
handlar det om de uppföljande frågor som vi presenterat i kapitel 5, där vi
redogjort för de genomsnittliga svaren i respektive fall.
		
Om den aktuella skalan som använts för dessa frågor omvandlas till procent
innebär svarsalternativ 2 att cirka 50 % av förändringen beror på
gruppverksamheten. Svarsalternativ 1 – som uttrycks som att en stor del av
förändringen beror på Svenska med baby – innebär rimligen att 80–100 %
beror på just gruppverksamheten. Ett medelvärde på 1,5 innebär således att
cirka 70–75 % av förändringen beror på deltagandet i föräldragrupperna.
Det genomsnittliga svaret för samtliga uppföljande frågor i deltagarenkäten
ligger mellan 1,5 och 1,87. Om vi tolkar dessa medelvärden med hjälp av
resonemanget i föregående stycke skulle det innebära att cirka 50–75 % av
förändringarna som deltagarna upplever beror på deras medverkan i
föräldragrupperna. Det betyder att deltagarna själva upplever att
gruppverksamheten i betydande utsträckning påverkat dem så att de utvecklats
i positiv riktning.
6.2 Kontrafaktisk situation
Den kontrafaktiska situationen beskriver vilken andel av effekterna som skulle
uppstått i alla fall, det vill säga om deltagarna inte varit med i
föräldragrupperna. Detta har vi inte mätt kvantitativt, utan vi resonerar i stället
om detta utifrån vår sammantagna erfarenhet av målgruppen och svaren
deltagarna gett på de enkätfrågor som beskriver detta.
Som vi resonerat om i föregående avsnitt är det enligt deltagarna själva cirka
50–75 % procent av effekterna som uppstått tack vare föräldragrupperna. Det
innebär att den resterande delen av förändringen (cirka 25–50 %) beror på
andra människor och/eller andra parallellt pågående aktiviteter eller processer.
Om våra föräldragrupper inte hade genomförts tänker vi att det är sannolikt att
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dessa andra påverkande faktorer fortfarande funnits kvar och därmed bidragit
till effekterna för deltagarna. Det innebär i sin tur att en betydande del av
effekterna (förmodligen cirka 25–50 %) sannolikt skulle uppstå i alla fall genom
dessa andra påverkande faktorer. Men effekterna skulle då totalt sett sannolikt
vara betydligt mindre i omfattning än vid ett deltagande också i
föräldragruppsverksamheten.
I sammanhanget är det dessutom viktigt att ställa sig frågan vad deltagarna
skulle ha gjort om de inte deltagit i den aktuella föräldragruppen under
terminen. Skulle de ha tagit del av någon annan aktivitet av liknande slag? Här
tänker vi att det finns några andra aktiviteter som skulle kunna bidra inom ett
eller flera av de aktuella effektområdena, aktiviteter som finns tillgängliga på
vissa av orterna där Svenska med baby finns. SFI för föräldralediga,
babycafé i bibliotek eller kyrkan eller den ordinarie öppna förskolan är tre
exempel på sådana alternativa insatser. Här vet vi också att en del av
deltagarna i den primära målgruppen deltagit i denna typ av verksamhet
parallellt under terminen, och att denna medverkan därmed sannolikt redan
inkluderats i de 25–50 % av effekterna som beror på annat eller andra. Detta
gäller särskilt öppna förskolan. Gruppledarna för flera av föräldragrupperna
berättar att deltagare också kommer till öppna förskolan, bland annat för få fler
chanser att träna svenska.
6.3 Förflyttning
När det gäller förflyttning handlar det om två saker, dels vilken del av effekterna
som redan fanns på plats när deltagarna började i gruppverksamheten, dels om
effekterna uppstått på bekostnad av motsvarande negativa effekter för någon
annan (exempelvis ökad trygghet i föräldraskapet för deltagarna på bekostnad
av minskad trygghet i föräldraskapet för andra).
I detta fall har vi svårt att se att några sådana så kallade
undanträngningseffekter skulle ha uppstått. Grundlogiken i verksamheten är att
alla är välkomna, vilket eliminerar risken att någon skulle känna sig
bortprioriterad och därmed uppleva motsvarande negativa effekter.
När det istället gäller den del av förflyttningen som rör andelen av effekterna
som redan fanns på plats när deltagarna blev en del av verksamheten upplever
vi att det varierar mellan deltagarna och mellan de effekter vi mäter. Vi har inte
mätt detta kvantitativt, utan väljer här att kort resonera om det. Att detta är
något som är viktigt att beakta beror framför allt på att utfallet påverkar vilken
betydelse föräldragrupperna har i skapandet av effekter. Är det exempelvis så
att deltagarna generellt har väldigt goda förutsättningar att nå effekterna redan
när de kommer in i verksamheten innebär det sannolikt att en betydande del av
förändringen faktiskt inte beror på just deltagandet i föräldragruppen, utan på
andra tidigare processer, som gjort deltagarna mer redo och mottagliga
för förändring. Det kan exempelvis handla om att en individ sedan tidigare har
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ett öppet sinne för att utveckla sig i sin roll som förälder, en bakgrundsfaktor
som då påverkar att den aktuella effekten ökad ”trygghet i föräldraskapet”
faktiskt uppstår.
Det varierar förstås en hel del i vad deltagarna tar med sig in i verksamheten.
Vissa har kommit längre än andra i sin svenska språkutveckling, en del känner
sig i grunden tryggare i sitt föräldraskap än andra, en del har större insikter om
arbetsmöjligheter efter föräldraledigheten och så vidare. Det här påverkar
också hur nära eller långt ifrån de är en realisering av effekterna. Här är vi
därför ödmjuka för att en del av effekterna (om än i varierande grad från
individ till individ) faktiskt redan hade skapats när de klev in i
gruppverksamheten i början av hösten. Men att det sannolikt varierar från lite
till mycket för de olika individerna.
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7. Värdeskapande
För att förstå mer om innebörden av effekterna för deltagarna vill vi mäta det
upplevda värdet, det vill säga det värde som skapats för deltagarna genom det
som verksamheten bidragit till. Att mäta ett subjektivt värde är inte alls enkelt.
För att få en indikation kring vad det ungefärliga upplevda värdet är av att delta
i Svenska med babys verksamhet har vi valt att använda pengar som en
måttstock. Pengar har ett relativt värde men ger oss en indikation.
Vi har mätt detta genom en enkätfråga till deltagarna som handlar om i vilken
utsträckning de tycker att det varit värdefullt för dem att delta i
föräldragruppsverksamheten. Mer konkret handlar det om följande fråga och
svarsalternativ:
Här nedanför ser du beskrivningar av fem olika saker. Rangordna dessa utifrån vad
de är värda för dig. Sätt en 1:a vid den som är värd mest för dig, en 2:a vid den som
är värd näst mest och så vidare. Det innebär att du avslutningsvis ska sätta en 5:a
för den som är minst värd för dig.
• Du blir bjuden på lunch på en restaurang en gång i veckan (10 gånger)
• Du och ditt barn blir bjudna på en veckas utlandsresa med hotell till Sicilien
• Du och ditt barn får en kurs i babysim gratis (10 tillfällen)
• Du får ett presentkort på 5000 kronor på Polarn O. Pyret
• Vara med i Svenska med baby i en termin
Den här frågan är det sammantaget 22 deltagare som har angett användbara
svar. För att få fram ett överskådligt svar för dessa har vi valt att poängsätta
deltagarnas rangordning. Det alternativ som de satt en 1:a för har fått 1 poäng,
en 2:a har gett 2 poäng och så vidare. Det alternativ som anses mest värdefullt
av deltagarna får alltså lägst poäng. Utfallet av denna summering är enligt
följande:

Här kan vi alltså glädjande konstatera att deltagarna sammantaget upplever att
deras medverkan i föräldragruppen under den gångna terminen är det som är
värt mest för dem när de jämför med de fyra andra alternativen.
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Det här ger en indikation på det relativa värdet som de upplever i förhållande
till annat. Dessutom ger jämförelsen med varor och tjänster (som går att köpa
på en marknad) möjligheten att uttrycka det upplevda värdet av att delta i
föräldragrupperna med hjälp av pengar.
I det här fallet har vi valt varor och tjänster som har ett värde från cirka 1 000
kronor (luncherna) upp till cirka 10 000 kr (resan). I och med att deltagarna
sammantaget upplever att värdet av att vara en del av föräldragruppen
överstiger värdet av dessa varor och tjänster, är det möjligt för oss att säga att
deltagarnas upplevda värde av att vara en del av verksamheten motsvarar
åtminstone 10 000 kr per deltagare och termin (i genomsnitt).
Om vi använder det genomsnittliga värdet för var och en av de cirka 150
deltagarna som vi tror ingått i den primära målgruppen hösten 2021 får vi en
bild av det totala värdet som föräldragrupperna skapar för dessa deltagare. Det
handlar om motsvarande cirka 1 500 000 kr (150 x 10 000) i totalt upplevt värde
för terminen som helhet.
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8. Slutsatser
En klar majoritet, 79 %, av deltagarna har lärt sig mer svenska under den här
perioden och en majoritet säger att Svenska med baby har varit den
främsta orsaken till språkinlärningen. 93 % av deltagarna har fått veta mer
om hur det är att vara förälder och/eller känner sig säkrare som föräldrar, och
mer än hälften av förändringen beror på deltagandet i Svenska med baby.
Småbarnsföräldrar utvecklas självklart mycket i sin föräldraroll genom att
spendera tid med barnen, och vi är glada för att Svenska med baby har stöttat
dem i den utvecklingen.
Hälften av deltagarna som har svarat på enkäten har under terminen börjat
umgås med andra deltagare utanför Svenska med babys träffar och därmed
utökat sin vänskapskrets genom sitt deltagande i föräldragruppen. Genom
observationsverktyget ser gruppledarna även tydligt att deltagare blir mer
bekanta med varandra, och flera ger konkreta exempel där de vet att
deltagarna även träffas utanför träffarna.
För vårt nyaste effektmål, att förenkla vägen till sysselsättning efter
föräldraledigheten, har 57 % av svarande deltagare fått veta mer om yrkes- och
studiemöjligheter, förskolan och/eller hur man får ihop vardagen när man
arbetar eller studerar samtidigt som man har små barn. Mer än hälften av
förändringen beror på deltagandet i Svenska med baby. Genom
observationsverktyget vet vi att för alla grupper har dessa aspekter varit i fokus
på ett eller annat sätt under terminens gång.
Deltagarnas upplevda värde av att vara en del av verksamheten motsvarar
åtminstone 10 000 kr per deltagare och termin. Den genomsnittliga deltagaren
tycker att det är mer värdefullt att delta hos Svenska med baby än att åka på en
veckas utlandssemester med sitt barn. Det tycker vi såklart också är glädjande.
Vi på Svenska med baby är glada över de positiva resultat som vi har sett att
deltagare har uppnått genom vår föräldragruppsverksamhet. Detta trots den
låga svarsfrekvensen som orsakar en osäkerhet i utfallet, det vill säga i vilken
utsträckning resultaten är representativa för deltagarna totalt sett.
Genom den här utvärderingen har vi lärt oss mycket; materialet är ett bra
underlag för oss för att fortsätta att utveckla vår utvärderingsprocess till
kommande år.
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Bilagor
Bilaga 1. Effektmål
Svenska med baby har fyra effektmål för verksamhetens öppna
föräldragrupper. Dessa är formulerade utifrån de behov som målgruppen har
för att kunna etablera sig i samhället.
Språkutveckling:
Genom en anpassad metod och lekfulla sångstunder ges de små barnen och
deras föräldrar möjlighet till språkutveckling. Svenska med babys temabank och
material för sångstunden är utvecklat för att fungera i en mångspråkig grupp
där också föräldrar utan kunskap i svenska ska kunna delta och ges möjlighet
att lära sig mer/träna svenska.
Tryggt föräldraskap:
Svenska med baby erbjuder föräldrastöd i syfte att stärka småbarnsföräldrars
förmågor, nätverk och självförtroende och därigenom förbättra barns
förutsättningar att må bra och utvecklas. Det förebyggande arbetet med små
barn och deras föräldrar är en långsiktig samhällsinvestering. Majoriteten av
deltagarna är kvinnor och ett prioriterat område för Svenska med baby är att
verka för jämställdhet.
Socialt nätverk:
Svenska med baby riktas sig till nya och etablerade småbarnsfamiljer från olika
bostadsområden och med olika bakgrund. Verksamheten syftar till att öppna
upp för nya kontakter och ny vänskap, för att på så sätt utveckla det sociala
nätverket runt familjen. Metoden är skapad för att bana väg för fortsatta
kontakter efter deltagandet i en föräldragrupp.
Sysselsättning efter föräldraledigheten:
Det sociala nätverket och språkutvecklingen som nyanlända och utlandsfödda,
oftast kvinnor, erbjuds i verksamheter bidrar i sig till ökade möjligheter att hitta
arbete eller annan sysselsättning. Svenska med baby arbetar också metodiskt i
syftet att öka möjligheterna till sysselsättning efter föräldraledigheten. Det görs
under träffarna med teman kring arbetsmarknad, studier och förskola.
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Bilaga 2. Deltagarenkät
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Bilaga 3. Observationsverktyg
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