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Sammanfattning
Strategirådet har fått i uppdrag av SOS Barnbyar att utvärdera projektet I Decide My Future (IDF).
Utvärderingen har haft en lärande ansats och syftar övergripande till att ge ett strategiskt
beslutsunderlag för hur SOS Barnbyar kan arbeta med att stärka barns delaktighet och inflytande med
utgångspunkt i erfarenheterna från IDF. Som underlag för utvärderingen har 45 intervjuer med barn,
vårdnadshavare och medarbetare inom SOS Barnbyar Sverige respektive Moçambique genomförts.
Dessutom har projektdokument och tidigare interna uppföljningar studerats.
Strategirådets samlade bedömning är att IDF är ett framgångsrikt projekt. Utvärderingen visar att IDF
har stärkt barnens delaktighet på familjenivå från en nivå av icke-deltagande till en nivå där de idag
har inflytande över beslut och förändringar som berör dem. Utvärderingen visar vidare att barns
delaktighet kan ses som en förutsättning för att SOS Barnbyar ska lyckas med sitt kärnuppdrag.
Genom att barnens delaktighet har stärkts, har också barnens fysiska och emotionella trygghet i
barnbyarna ökat. Den ökade delaktigheten har bland annat bidragit till förbättrade familjerelationer,
starkare emotionella band mellan mammor och barn samt att missförhållanden kommit upp till ytan.
Delaktighet och självledarskap är även avgörande för att barnen ska kunna hantera motgångar och
driva sin integrations- och etableringsprocess som vuxna.
Delaktighet uppstår i mötet mellan två individer och kräver således inte bara att barnen gör sin röst
hörd, utan också att mammorna bjuder in barnen till samtal. Utvärderingen visar att mammornas
utveckling varit avgörande för barnens ökade delaktighet. Utvecklingen kan övergripande förstås som
ett perspektivskifte i mammornas syn på barn respektive vuxna samt relationen dem emellan.
Perspektivskiftet omfattar även synen på den egna rollen som förälder. Projektet har bidragit till att
mammorna i flera familjer rört sig bort från ett traditionellt och auktoritärt föräldraskap till ett mer
dialogbaserat och lyhört bemötande.
Barns delaktighet är avhängig medarbetares, mammors och barns övergripande kapacitet och
förståelse av sin roll och kontext. Det innebär att barns delaktighet inte kan säkras genom en
checklista, utan behöver vara ett integrerat perspektiv i befintliga strukturer, exempelvis för rekrytering,
kompetensutveckling, uppföljning och arbetet med barnens individuella utveckling. Denna
implementeringsprocess kräver i sin tur förankring på alla nivåer inom SOS Barnbyar Moçambique, ett
aktivt ledarskap, en gemensam målbild, en ändamålsenlig organisation samt stödjande strukturer i
form av ex. kompetensutveckling.
Implementeringen av IDF i befintliga programstrukturer behöver ägas och drivas av SOS Barnbyar
Moçambique. SOS Barnbyar Sverige kan dock använda erfarenheterna från IDF för att driva ett
strategiskt påverkansarbete kring barns delaktighet internt gentemot de andra partnerländerna inom
federationen samt externt gentemot kommuner och myndigheter i Sverige. För att maximera avtrycket,
behöver en strategi tas fram som tydliggör vad SOS Barnbyar Sverige vill åstadkomma rörande barns
delaktighet och på vilket sätt denna fråga hänger ihop med organisationens strategiska mål och
varumärkesarbete i övrigt.
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1.

Inledning

Strategirådet har fått i uppdrag av SOS Barnbyar att utvärdera projektet I Decide My Future (IDF).
Utvärderingen har haft en lärande ansats och syftar övergripande till att ge ett strategiskt
beslutsunderlag för hur SOS Barnbyar kan arbeta med att stärka barns delaktighet och inflytande med
utgångspunkt i erfarenheterna från IDF. Primär mottagare av utvärderingen är SOS Barnbyar i Sverige
respektive i Moçambique.
Utvärderingen genomfördes under april och juni 2018. I denna rapport presenteras utvärderingens
resultat, slutsatser och rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete. Rapporten är disponerad i
fyra kapitel. I kapitel 1 beskrivs projektet samt utvärderingens syfte och genomförande kortfattat. I
kapitel 2 redogörs för projektets resultat. I kapitel 3 diskuteras vilka styrkor och svagheter i
genomförandet som haft betydelse för uppnådda resultat. I det avslutande kapitel 4 presenteras
Strategirådets övergripande slutsatser samt rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete.
Till rapporten hör även två bilagor:



1.1

Bilaga 1. Projektets förändringsteori
Bilaga 2. Utvecklingsområden för projektets arbetssätt

Projektets syfte och genomförande

IDF har vänt sig till barn mellan 12 och 18 år samt vårdnadshavare i SOS Barnbyars program i
Moçambique. En andra, sekundär målgrupp har medarbetare på ledningsnivå inom barnbyarna samt
på SOS Barnbyars nationella nivå utgjort. Projektet syftar övergripande till att stärka barns inflytande
och delaktighet. På kort sikt ska projektet bidra till följande fyra delmål:


Barn mellan 12-18 år har stärkt sin egenmakt genom ökat deltagande och inflytande i sin
vardag, en stärkt självkänsla och en ökad medvetenhet om barns rättigheter



Vårdnadshavare (i form av mammor och mostrar i barnbyarna) har stärkts i sin personliga
utveckling, och har en ökad förmåga att i sin tur stödja barnens personliga utveckling och rätt
till delaktighet och inflytande.



Medarbetare i SOS Barnbyar Moçambique har ökat sin kunskap och kapacitet vad gäller barns
rättigheter och delaktighet, och arbetar aktivt för att öka barns delaktighet.



Nödvändiga stödstrukturer finns på plats som möjliggör barns delaktighet och inflytande.
Barnen har tillgång till barnvänliga policydokument kring barns delaktighet och inflytande på
portugisiska.

IDF har primärt fokuserat på att öka barns delaktighet på familjenivå. Projektets aktiviteter har i
huvudsak bestått av ett antal sessioner som löpande genomförts med deltagare från samtliga
målgrupper, med målet att öka målgruppernas kunskap, ge barnen ett forum där de kan göra sin röst
hörd samt stärka förutsättningarna för främjande strukturer som kan möjliggöra en ökad delaktighet i
barnens vardag. Sessionerna har utgått från två övergripande träningsmoduler: Barns delaktighet
respektive Självledarskap (se figur 1).
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Figur 1. Innehåll i projektets två träningsmoduler

Projektet startade ursprungligen på tre platser i Moçambique: Pemba, Tete och Maputo, som efter
hand utökats till barnbyn i Inhambane. Projektorganisationen skiljer sig delvis mellan platserna för att
möjliggöra anpassning till lokala behov och förutsättningar. I Maputo har projektet letts av en extern
coach som varit anställd på det nationella huvudkontoret i Moçambique med hjälp av projektresurser
från SOS Barnbyar Sverige. I övriga tre byar har projektet primärt drivits av funktioner i barnbyarnas
ordinarie organisation, såsom ungdomsledare, socialarbetare och utbildningssamordnare.
Som stöd för utvärderingen har en förändringsteori tagits fram som beskriver projektets förväntade
resultat på lång, medellång respektive kort sikt, samt med hjälp av vilka aktiviteter som dessa resultat
ska uppnås. Förändringsteorin har tagits fram tillsammans med ansvarig programsamordnare i Sverige
och fungerat som utgångspunkt för intervjuguider och analys. Förändringsteorin presenteras i bilaga 1.

1.2

Utvärderingens syfte och genomförande

Utvärderingen har syftat till att besvara följande tre frågeställningar:




Vad är programmets resultat och måluppfyllelse?
Vad förklarar uppnådda effekter?
Hur kan SOS Barnbyar fortsätta arbeta med att stärka barns delaktighet och inflytande med
utgångspunkt i lärdomarna från IDF?

För att besvara de tre frågeställningar har flera datainsamlingsmetoder använts.
En viktig datakälla har utgjorts av intervjuer med barn, vårdnadshavare och medarbetare i barnbyarna i
Inhambane respektive Maputo, som utgör två av de totalt fyra deltagande barnbyarna i Moçambique.
De två byarna har valts ut utifrån ambitionen att de ska skilja sig från varandra i så hög grad som
möjligt med avseende på aspekter som kan ha betydelse för projektets resultat (så kallade
maximumvariationsfall), för att på detta sätt få en så bred bild som möjligt av projektets resultat i olika
kontexter. I matrisen nedan beskrivs skillnaderna mellan de två byarna närmare.
Tabell 1. Skillnader mellan barnbyn i Maputo respektive i Inhambane
Maputo

Inhambane

Traditionell barnby

Integrerad barnby, d.v.s. husen ligger utspridda i
samhället

Sessioner har letts av coacher anställda vid
nationellt huvudkontor

Sessioner har letts av medarbetare i barnbyn
(socialsekreterare och ungdomsledare)
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Maputo

Inhambane

Första barnby att delta i IDF
(total projektlängd 29 månader)

Sista barnby att delta i IDF
(total projektlängd 12 mån)

Storstad

Landsbygd

Vid sidan av intervjuerna i de två barnbyarna, har intervjuer även genomförts med den nationella
ledningen samt företrädare för SOS Barnbyar i Sverige. Intervjuerna har varit semi-strukturerade till sin
karaktär, och omfattat både enskilda intervjuer och gruppintervjuer. I tabellen nedan ges en översikt av
samtliga intervjuer som genomförts.
Tabell 2. Genomförda intervjuer
Nivå inom SOS
Barnbyar

Funktion

Typ av intervju

Antal
intervjuer

Totalt antal
intervjuade

Nationellt
sekretariatet SOS
Barnbyar
Moçambique

Nationell direktör

Enskild intervju

1

1

Nationellt IDF-team

Gruppintervju

1

2

Maputo barnby

Barn

Gruppintervju
(3 i varje grupp)

6

18

Vårdnadshavare

Gruppintervju
(2 i varje grupp)

3

6

Ungdomsledare och
socialsekreterare

Gruppintervju

1

2

Bydirektör

Enskild intervju

1

1

Barn

Gruppintervju
(3 i varje grupp)

2

6

Vårdnadshavare

Gruppintervju
(2 i varje grupp)

2

4

Ungdomsledare och
socialsekreterare

Gruppintervju

1

2

Programansvarig

Enskild intervju

1

1

Programsamordnare

Enskild intervju

1

1

Programchef

Enskild intervju

1

1

Inhambane barnby

Nationellt
sekretariatet SOS
Barnbyar Sverige

45

Intervjuerna i Moçambique har genomförts på plats under en sju dagar lång fältresa. Tolk har använts i
samband med i stort sett samtliga intervjuer.
Vid sidan av intervjuer, har utvärderingen baserats på dokumentstudier, bland annat av
programdokument samt tidigare uppföljningsrapporter. En central datakälla är slutligen den
enkätundersökning som SOS Barnbyar genomfört bland deltagande barn och vårdnadshavare i syfte
att få en bild av projektets resultat.
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1.2.1

Metodologiska utmaningar och vägval

Utvärderingen av IDF är behäftat med ett antal metodologiska utmaningar. I detta avsnitt redogör vi
för dessa utmaningar, hur vi har hanterat dem i genomförandet samt vad de innebär för
utvärderingens resultat och slutsatser.
En första utmaning handlar om möjligheten att dra generaliserbara slutsatser. Totalt 275 barn och 88
vårdnadshavare i form av mammor och mostrar har deltagit i projektet, som genomförts i barnbyar på
fyra olika platser i Moçambique. Inom ramen för utvärderingen har 24 barn och 10 vårdnadshavare i
två byar intervjuats, vilket motsvarar cirka 10 procent av det totala antalet deltagare. För att få en så
bred och tillförlitlig bild av projektets genomförande och resultat som möjligt, har intervjuerna
triangulerats med andra datakällor, exempelvis den uppföljningsenkät som SOS Barnbyar genomfört
och som omfattar 224 barn, 62 vårdnadshavare samt 15 medarbetare i samtliga fyra deltagande byar.
Vidare har vi som tidigare nämnts valt ut de två byarna i intervjustudien utifrån en så kallad
maximumvariationsansats, för att göra det möjligt att belysa projektets resultat i olika kontexter.
En andra utmaning handlar om relationen mellan givarland respektive mottagarland och risken för att
intervjupersoner överdriver projektets effekter med syftet att säkra fortsatt finansiering. Vi har hanterat
denna utmaning på flera sätt. För det första har vi lagt stor vikt vid att skapa en så förtroendefull
intervjusituation som möjligt, genom att bland annat betona Strategirådets oberoende,
intervjupersonernas anonymitet samt utvärderingens lärande syfte. För det andra har vi utformat
intervjufrågorna med syftet att dels underlätta kritik, dels möjliggöra validering av det som
intervjupersonerna säger. Flera intervjufrågor är exempelvis framåtsiktande till sin karaktär, med fokus
på vad intervjuperson anser bör förändras om IDF skulle implementeras i en ny barnby, snarare än vad
som fungerat dåligt i genomförandet av projektet i deras by. Vi har också lagt oss vinn om att
formulera öppna och utforskande frågor. Intervjupersonerna har exempelvis blivit ombedda att
beskriva vad barns delaktighet betyder för just dem samt om och i sådant fall varför det är något
positivt. Vidare har vi genomgående ställt följdfrågor till intervjupersonerna där de ombetts
exemplifiera på vilket sätt som en beskriven effekt mer konkret kommer till uttryck i deras vardag.
En tredje utmaning handlar om avsaknaden av en initial referenspunkt. För att kunna värdera en
verksamhets effekter krävs kunskap om hur situationen såg ut innan interventionen genomfördes. I IDF
saknas en dock en nollbasmätning rörande barnens delaktighet, som kan användas som
jämförelsepunkt för resultaten från den enkätundersökning som genomfördes mot slutet. För att få en
bild av vilken förändring projektet har bidragit till, har intervjupersonerna blivit ombedda att beskriva
hur barnen involverades innan IDF samt i vilken utsträckning de själva tror att uppnådda effekter skulle
ha genererats utan projektet. De har även fått frågor om vad i projektet som de tror har bidragit till
uppnådda effekter. Vid sidan av intervjuerna, har resultaten från den första workshop som
genomfördes i projektets inledande fas använts som underlag, där barn och mammor beskrev ett antal
utmaningar och problem som enligt dem utmärkte livet i barnbyn.
Sammantaget bedömer vi att utvärderingen trots ovan nämnda utmaningar ger en god och tillförlitlig
bild av projektets övergripande effekter och förklaringsfaktorer, även om avvikelser från den generella
bilden kan förekomma på individ- eller familjenivå. Svaren från enkätundersökningen och de olika
intervjuerna har i hög grad varit samstämmiga med varandra, vilket stärker deras tillförlitlighet. Vidare
har intervjupersonerna i hög grad kunnat ge detaljerade exempel på de effekter som de upplever att
projektet bidragit till. De har även framfört kritik under intervjuerna. Slutligen har genomförda
intervjuer samt resultaten från den första workshopen sammantaget givit en god och samstämmig bild
av hur barn involverades innan projektet, vilken kan fungera som referenspunkt för värderingen av
projektets effekter.
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2.

Projektets resultat och måluppfyllelse

I detta kapitel beskrivs vilka resultat som IDF uppnått. I det inledande avsnittet beskrivs projektets
resultat vad gäller att öka barns delaktighet, vilket också utgör projektets målsättning på lång sikt.
Därefter redogörs för vilka resultat projektet genererat på kortare sikt med betydelse för barns
delaktighet. I det tredje avsnittet beskrivs vilka övriga effekter projektet givit upphov till. I kapitlets
avslutande avsnitt presenteras Strategirådets sammanfattande värdering av projektets resultat och
måluppfyllelse.

2.1

Projektets bidrag till att öka barns delaktighet

En central målsättning för IDF är att öka barns deltagande och inflytande i frågor som berör dem.
Utvärderingen visar att projektet också i hög grad bidragit till detta. Knappt 6 av 10 barn anger i
genomförd enkätundersökning att deras möjligheter att påverka har ökat i hög grad, medan
ytterligare 30 procent upplever att deras påverkansmöjligheter ökat i viss grad tack vare IDF. Denna
bild bekräftas också av genomförda intervjuer. Samtliga intervjuade mammor och barn upplever att
barnens inflytande stärkts till följd av projektet.
Delaktighet och inflytande kan ske på olika nivåer. Utvärderingen pekar på att barnens inflytande
primärt har stärkts på familjenivå, d.v.s. i relation till beslut och situationer som hanteras inom ramen
för den enskilda SOS-familjen. Detta ligger också i linje med projektets fokus, som primärt varit att
stärka barnens delaktighet i familjerna. Utvärderingen visar dock att projektet också påverkat barnens
delaktighet på bynivå, även om denna effekt är något svagare. I efterföljande avsnitt redogörs för
projektets effekter vad gäller att stärka barnens delaktighet på familjenivå respektive bynivå närmare.

2.1.1

Barnens delaktighet på bynivå

De flesta frågor och situationer hanteras inom ramen för de enskilda SOS-familjerna. Att stärka
barnens delaktighet på familjenivå kan därför ses som viktigast, givet att det är denna nivå som
påverkar barnens vardagsliv mest. Det finns dock frågor som hanteras på övergripande bynivå. Det rör
exempelvis planering och genomförande av gemensamma aktiviteter, tillstånd att lämna byn och val
av skolinriktning efter årskurs 10.
Genomförda intervjuer och den inledande workshopen som genomfördes vid projektets uppstart
pekar på att barnens delaktighet i dessa frågor tidigare varit begränsad. Barnen upplevde generellt
inte att de kunde påverka sitt framtida skol- eller yrkesval, och inte heller att de vuxna var intresserade
av att ta del av deras åsikter. I flera fall planerades de gemensamma aktiviteterna till stor del av byns
personal, utan involvering av barnen. Det saknades överlag fungerande forum eller strukturer som
möjliggjorde barnens deltagande på bynivå, och personalens kunskap om vad barns delaktighet
innebär eller varför den är viktig var generellt låg.
Utvärderingen pekar på att projektet i viss mån bidragit till att stärka barnens deltagande och
inflytande på bynivå. Intervjuer med både barn och ungdomsledare visar att de gemensamma
aktiviteterna nu i betydligt högre grad planeras av barn och personal gemensamt. Intervjuade barn
berättar också att de i högre grad än tidigare ges möjlighet att själva välja studieinriktning. Några barn
berättar även att de i större utsträckning än tidigare uttrycker sin åsikt i frågor som är viktiga för dem,
exempelvis rörande möjligheten att lämna byn och klockslag för att vara tillbaka, och att byledningen
också väger in deras åsikter i sina beslut.
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Samtidigt visar utvärderingen att det fortfarande finns en relativt stor utvecklingspotential rörande
barnens delaktighet på bynivå. I vissa fall tycks exempelvis barnens deltagande ha symboliska drag.
Enligt barnen händer det att de bjuds in till möten för att diskutera och framföra sina åsikter om en
specifik fråga. När beslutet meddelas upplever dock inte barnen att deras åsikter haft någon påverkan,
och de får heller ingen återkoppling kring hur deras synpunkter tagits emot eller på vilka grunder
beslutet fattats. Vidare tycks informationen och möjligheten att tycka till om kommande förändringar
delvis fortfarande vara begränsad. Som exempel nämner barnen i intervjuer att en ny medarbetare
plötsligt dök upp en dag i byn utan att något barn kände till att han skulle anställas eller vilken roll han
hade. Ett annat utvecklingsområde rör strukturer för deltagande på bynivå. I genomförd
enkätundersökning svarar 86 procent av barnen att det finns en Ungdomsrepresentationsgrupp i byn.
Intervjuerna tyder dock på att barnen syftar på de barn- och ungdomsgrupper som i vissa fall redan
tidigare inrättats, och som primärt fokuserar på planering och genomförande av gemensamma
aktiviteter tillsammans med ungdomsledaren. Det saknas fortfarande fungerande strukturer för att
brett, långsiktigt och återkommande säkra barns delaktighet, i synnerhet vad gäller frågor som
hanteras av byledningen. Den dialog som finns mellan byledning och barn idag beskrivs som ad hocbaserad av både barn och byledning, och tycks bygga på att enskilda barn själva efterfrågar ett möte.
IDF har primärt fokuserat på att stärka barnens delaktighet på familjenivå. Att projektets effekter vad
gäller deltagande på bynivå är svagare är därför att se som naturligt. Ett flertal intervjuade barn
framhåller dock värdet av att de ges möjligheter till inflytande också på bynivå, då det finns frågor av
stor betydelse för deras vardagsliv och framtid som hanteras på denna nivå. Det är vidare centralt att
deltagandet inte blir en symbolisk gest, där barnen uppmuntras att uttrycka sin åsikter utan att ges
reellt inflytande, då detta kan bidra till negativa effekter såsom känsla av maktlöshet och
meningslöshet.

2.1.2

Barnens delaktighet på familjenivå

Det saknas som tidigare nämnts en nollbasmätning för IDF. Genomförd datainsamling pekar dock på
att barnens delaktighet var bristfällig också på familjenivå när IDF startade. Innan projektet fattade
mamman vanligen alla beslut som rörde hushållet eller familjen på egen hand. Mammorna köpte
exempelvis i regel kläder till barnen, bestämde middagsmat samt delade ut hushållssysslor utan att
barnen involverades. Enligt intervjuade mammor och barn var dialogen mellan mammorna och barnen
i många fall begränsad. Mammorna frågade inte efter barnens åsikt och barnen uttryckte inte heller
denna. Det saknades också i hög grad forum för dialog och diskussion kring familjegemensamma
frågor.
En tydlig slutsats från utvärderingen är att IDF i hög grad bidragit till att stärka barnens delaktighet och
inflytande i SOS-familjerna. I första hand tycks den ökade delaktigheten röra frågor och beslut av
praktisk karaktär. Samtliga intervjuade mammor och barn anger att barnen idag är betydligt mer
delaktiga i diskussioner och beslut som rör hushållet och hur de gemensamma resurserna ska
användas på bästa sätt. ”Mamma frågar nu vad vi vill ha att äta, vi berättar det, och hon lyssnar på
oss”, som en flicka på 13 år berättar. ”Innan projektet gick hon bara och köpte saker, men nu sitter hon
ned med oss innan hon går och lyssnar på allas behov och önskemål och vi bestämmer tillsammans
vad som ska köpas in”, berättar en pojke på 15 år.
I flera familjer tycks barnens inflytande och deltagande även ha stärkts vad gäller frågor av mer
personlig karaktär, där barnen exempelvis görs delaktiga i att lösa problem inom familjen. Innan
projektet var det enligt intervjuade mammor och barn vanligt att mamman skällde ut ett barn som
gjort något dumt. Idag för mamman istället en dialog med barnet om vad som hänt, där barnet och
mamman gemensamt sitter ned för att prata om hur situationen uppkom och hur den bäst kan lösas.
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Utvärderingen tyder på att projektet i vissa fall också bidragit till att stärka barnens delaktighet i frågor
som inte rör dem själva, utifrån en rådgivande roll. En flicka på 16 år berättar:
En dag kom min bror hem och berättade att han blivit slagen i skolan. Min mamma
blev jättearg och ville gå direkt till skolan och skälla ut läraren och de andra barnen.
Hon frågade mig vad jag tyckte. Och jag sa att det vore bättre om hon först pratade
med min bror för att få en bättre bild av vad som hänt och att hon sedan skulle besöka
skolan nästa dag, då hon var lugnare. Hon lyssnade på mig och gjorde som jag sa. Det
hände aldrig innan IDF.
Det ska dock nämnas att denna utveckling, där barnen även görs delaktiga i problemlösning och
konflikthantering, inte tycks känneteckna alla deltagande familjer. I flera intervjuer fokuserar
mammorna och barnen primärt på praktiska frågor när de berättar om hur barnens delaktighet har
förändrats. Det är också utifrån ett praktiskt perspektiv som många mammor och barn primärt tycks
förstå begreppet delaktighet. På frågan om vad barns delaktighet betyder, svarar ett flertal mammor
och barn att det handlar om att barnen ska få möjlighet att tycka till kring beslut i hushållet som rör
dem, exempelvis vilka kläder som ska inhandlas eller vilken mat som ska lagas.
Utvärderingen pekar på barnens deltagande primärt verkar ske på initiativ från mamman eller en
annan vuxen. Det finns barn som berättar att de själva lyft frågor som varit viktiga för dem, exempelvis
när de ska vara hemma om kvällarna eller hur de ser på sin framtid. När barnen ombeds ge exempel
på situationer då de haft inflytande över en fråga, beskriver dock merparten av barnen att detta skett
efter att deras mamma frågat dem om deras åsikt. Majoriteten av barnen anger både i enkät och
intervjuer att de har återkommande familjemöten, då de bland annat diskuterar skolresultat, inköp och
hushållssysslor. Barnen upplever överlag att de kan framföra sin åsikt kring dessa frågor under mötena
och att mamman lyssnar på dem. Mötena tycks dock i flertalet familjer ledas av mamman ensam och
följa en på förhand bestämd agenda, även om det finns exempel på familjer där mötena ibland leds av
barnet.
En sammanfattande slutsats från utvärderingen är således att IDF har stärkt barnens delaktighet från
en nivå av icke-deltagande till en nivå där de idag konsulteras. Det innebär att barnen är delaktiga och
har inflytande över beslut och förändringar som berör dem. I första hand sker dock detta inom ramar
som vuxna satt upp (figur 2).
Figur 2. Nivåer av barns delaktighet

Källa: Egen bearbetning av The Ladder of Participation (Hart, 1992).

Barnen är i lägre grad delaktiga i betydelsen att de själva sätter agendan och formen för vilka frågor
som ska diskuteras, vilket motsvaras av steg 4 i figuren ovan. Att förflytta barnens deltagande handlar
dock inte primärt om att föra in ett nytt arbetssätt, utan om ett grundläggande perspektivskifte och en
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förändrad maktbalans, vilket är en tidskrävande och svår utvecklingsprocess. Givet projektets
ursprungsläge, är Strategirådets samlade bedömning därför att projektets måluppfyllelse vad gäller
barns delaktighet på familjenivå är hög.

2.2

Projektets resultat på kort sikt: vad driver barns delaktighet?

Barns delaktighet förutsätter dels vilja och förmåga hos de vuxna att inkludera barnen på ett bra sätt,
dels vilja och förmåga hos barnen att göra sin röst hörd. Eftersom delaktighet blir till i mötet mellan
barn och vuxna krävs också goda och tillitsfulla relationer mellan mammor och barn. I nedanstående
avsnitt beskrivs projektets bidrag till att utveckla barnen, mammorna samt deras ömsesidiga relation
närmare. Avsnittet fyller två funktioner. Dels beskriver avsnittet projektets måluppfyllelse på kort sikt,
då barnens och mammornas individuella utveckling också utgör projektets önskade kortsiktiga
resultat. Dels ger avsnittet en ökad förståelse för de faktorer som driver barns delaktighet, och som
således är viktiga att fortsätta att säkra i ett framtida utvecklingsarbete.

2.2.1

Barnens utveckling

En central förutsättning för att göra sin röst hörd är att barnen upplever att deras röst är viktig och att
de är värda att bli lyssnade på. Utvärderingen visar att projektet bidragit till detta, bland annat genom
att stärka barnens självkänsla. Flera barn berättar att projektet bidragit till att deras tillit till den egna
förmågan stärkts. En flicka på 16 år berättar:
Innan IDF hade jag en väldig låg självkänsla. Om någon sa att jag inte skulle klara
något lyssnade jag på dem. Men genom projektet lärde jag mig att tro på mig själv.
En annan pojke på 19 år berättar:
Innan IDF tänkte jag ofta om saker jag drömde om att ’det är ingen idé, det är över min
förmåga’. Nu tänker jag istället ’jag kan klara av det om jag jobbar hårt och är
fokuserad’.
Den stärka självkänslan verkar i sin tur bottna i de utbildningstillfällen och sessioner som barnen
genomgått med detta tema. På intervjufrågan om det finns någon del av projektet som varit särskilt
givande, svarar ett stort antal barn sessionerna med temat självkänsla och självledarskap. Den stärkta
självkänslan tycks även delvis bottna i den ökade delaktigheten och upplevelsen av att vuxna är
intresserade av och värdesätter deras röst. På detta sätt är en stärkt självkänsla både en förutsättning
för och en effekt av en ökad delaktighet, där de två delarna förstärker varandra i en växelverkan.
En förutsättning för att barn ska kunna vara delaktiga i frågor som rör deras framtid är att de har en
bild av var de vill sträva. Utvärderingen tyder på att projektet i viss mån även bidragit till detta, i
synnerhet vad gäller de lite äldre barnen. Ett antal barn berättar att de formulerat en tydligare
målbild som följd av sitt deltagande i IDF, exempelvis i termer av vad de vill arbeta med eller studera.
Detta resultat tycks i sin tur vara kopplad dels till att barnen i högre grad än tidigare upplever att de
kan påverka sin framtid, dels att de genom projektet i viss mån fått ökad kunskap om vilka olika
studie- och yrkesvägar som finns.
Utvärderingen pekar slutligen på att projektet stärkt barnens kunskap om vad delaktighet innebär.
Detta har i sin tur haft en positiv inverkan på barnens benägenhet att göra sin röst hörd i olika frågor,
men också att själva bidra och därmed att ta eget ansvar. Den stärkta ansvarskänslan kommer till
uttryck på flera sätt i genomförda intervjuer. Flera barn lyfter fram att de genom projektet fått en
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bättre förståelse för att de inte bara har rättigheter, utan också ett ansvar att själva bidra till att
uppfylla dessa rättigheter, exempelvis vad gäller rätten till utbildning.
Innan projektet tyckte jag att mamma tjatade som sa att skolan var viktig och att vi
måste göra läxorna. Men nu känner jag att jag vill gå i skolan för min skull, för att jag
ska kunna ta mig dit jag vill i framtiden.
-Pojke, 13 år
Den stärkta ansvarskänslan kommer också till uttryck genom att barnen, enligt egen utsago, idag är
mer rädda om kläder och gemensamma hushållssaker än tidigare. Detta tycks i sin tur delvis bero på
barnens ökade inflytande över själva inköpen – det man varit med att fatta beslut om är man också
mer rädd om, som en intervjuad flicka uttrycker det. Den stärkta ansvarskänslan tycks dock även bero
på att barnen fått en ökad insyn och därmed förståelse för hushållsbudgeten och vad den ska räcka till.
Ett tredje uttryck för den stärkta ansvarskänslan är hur barnen bemöter andra människor. Några barn
berättar i intervjuer att de innan projektet ofta råkade i konflikt med andra. Enligt dem har projektet
bidragit till en ökad förståelse för sitt eget och andra människors agerande, samt hur de kan hantera
situationer som tidigare brukade resultera i en låsning. En pojke berättar:
Om någon hade en annan åsikt än jag brukade jag automatiskt tänka att de hade fel
och sen gjorde jag allt var att försöka motbevisa dem. Jag var nog ganska arrogant. Men
nu är jag mer ödmjuk, jag ställer frågor och försöker förstå.
Det ska samtidigt nämnas att både intervjuade barn och vuxna nämner att det finns barn som enligt
deras upplevelse blivit mindre ansvarstagande och mer utåtagerande sedan projektet startade. Utifrån
genomförd datainsamling tycks det finns två skäl till denna förändring. Det första skälet handlar om
barnens tolkning av vad delaktighet innebär. Enligt intervjuade mammor och barn finns det vissa barn
som fortfarande ensidigt tolkar delaktighet som en fråga om att kräva sin rätt utan att behöva ta
ansvar för andra och sig själv. Som exempel nämner de barn som vägrar hjälpa till i hushållet eller göra
läxor med hänvisning till att de själva har rätt att bestämma vad de vill göra. Det andra skälet handlar
om att vissa mammor känner sig osäkra på hur de ska hantera situationer där barnet har en motsatt
åsikt.
Vi vet nu att barn har rätt att delta, och vi vill vara lyhörda och förstående. Rädslan för
att göra fel och bryta mot denna rättighet gör dock att vissa mammor bara står
handfallna och låter barnet bestämma allt. De vet vad de inte ska göra, men bottnar
inte helt i hur de ska göra i stället.
-Mamma
Intervjuerna pekar sammantaget på att det finns behov av att fortsätta arbeta med att innebörden av
begreppet delaktighet samt vad detta innebär (och inte innebär) i praktiken för både mammor och
barn. Vi kommer återkommer till detta i efterföljande kapitel.

2.2.2

Mammornas utveckling

I stort sett samtliga intervjuade mammor upplever att de förändrats till följd av sitt deltagande i IDF. En
central förändring handlar om att mammorna idag bjuder in barnen till dialog och diskussion, vilket i
sin tur kan ses som en av de avgörande förklaringarna till att barnens delaktighet i praktiken har ökat. I
enkäten uppger åtta av tio barn att vårdnadsgivarna i högre grad än tidigare lyssnar på vad barnen har
att säga, och denna bild bekräftats av genomförda intervjuer med både mammor och barn.
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Förändringen handlar om att mammorna i högre grad frågar barnen om deras åsikt, men också att de i
högre grad lyssnar på vad barnen har att säga. En 18-årig pojke berättar:
Det är skillnad på då och nu. När vår mamma frågade oss om något innan projektet
brukade vi vara tysta. Det kändes ändå inte som att hon lyssnade. Men nu säger vi vad
vi tänker och tycker, och det känns som att hon är intresserad av det.
Utvärderingen pekar på att mammornas utveckling i sin tur har två orsaker. För det första har projektet
bidragit till att mammorna vill bjuda in barnen i högre grad än tidigare. Innan projektet tolkade
mammorna deltagande som en fråga om att delta i aktiviteter. Begreppets innebörd i termer av
inflytande och att göra sin röst hörd var för samtliga intervjuade mammor okänt. Flera mammor
berättar att de, i likhet med de flesta föräldrar i Moçambique, uppfostrade barnen utifrån en
föreställning om att den vuxnas roll är att styra och att barnets roll är att följa. I stort sett samtliga
mammor uppger i enkäten att deras förståelse för vad barns delaktighet innebär har ökat genom
projektet, och därmed deras vilja att möjliggöra barns delaktighet. Denna bild bekräftas av intervjuer
med både mammor och medarbetare i Moçambique. En av de intervjuade coacherna berättar:
När vi i början frågade mammorna om de tyckte att barns delaktighet var en bra idé, så
sa de nej. Barnen ska lyda de vuxna. Men tack vare projektets utbildningstillfällen insåg
de att deltagande inte handlar om att ge all makt till barnen, utan om samarbete och
att ge barnen en röst.
I intervjuerna lyfter mammorna fram flera, och ibland olika skäl till varför de idag ser barns delaktighet
som något viktigt. Några mammor framhåller att delaktigheten bidrar till att stärka barnens förmåga
att klara sig som vuxna. Andra mammor ser delaktigheten som en förutsättning för att skapa dialog
och därmed för att mammorna ska kunna förstå och stötta barnen på ett bättre sätt. Slutligen
framhåller flera mammor att möjligheten att göra sin röst hörd är en mänsklig rättighet, i betydelsen
att alla människor har rätt att kunna påverka sin situation och känna sig sedd och bekräftad.
För det andra pekar utvärderingen på att mammornas förändrade agerande beror på att deras syn på
barnens förmåga förändrats. Några mammor beskriver hur de innan projektet saknade tillit till barnens
förmåga att självständigt hantera situationer och lösa problem. De brukade exempelvis inte berätta för
barnen hur stor hushållets budget var eller låta barnen gå och handla. En mamma berättar hur hon
brukade låsa in all mat eftersom hon inte litade på barnens förmåga att hushålla med resurserna. Enligt
flera mammor, har projektet bidragit till att de fått upp ögonen för barnens förmåga och kapacitet,
vilket i sin tur lett till att de vågar bjuda in barnen och ge dem ett ökat mandat.
Ett antal mammor och mostrar beskriver vidare att projektet bidragit till att stärka deras självbild och
självkänsla. Den stärkta självkänslan tycks dels bottna i de utbildningstillfällen och sessioner som
genomförts inom ramen för projektet, där självkänsla, egenmakt och självledarskap bland annat
diskuterats. Några mammor framhåller också att de upplever sig mer uppskattade och sedda av
barnen till följd av projektet, vilket i sin tur stärkt deras självkänsla.
Förut kändes det ofta som att barnen bara såg mig som en förövare, en motståndare som
inte var på deras lag. Nu känner jag mig värdefull, som en mamma.
-Mamma
Utvärderingen pekar på att projektet i vissa fall haft en positiv inverkan på mammornas lojalitet med
barnen. Innan projektet hände det regelbundet att mammor diskuterade frågor och problem som
rörde enskilda barn med andra mammor. Flera barn berättar att de på grund av detta inte litade på sin
mamma och därför inte heller kände att de kunde dela erfarenheter eller problem med henne. I
intervjuer uppger både mammor och barn att detta har förändrats i flera familjer till följd av projektet.
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Denna förändring beror enligt mammorna själva till stor del på att projektet i sig själv fungerat som en
plattform för delaktighet och dialog. Genom projektets sessioner har mammorna för första gången fått
höra barnens syn på vilka problem som fanns, vilket i sin tur medfört att mammorna enligt eget utsago
förstått hur deras agerande påverkat barnen.
Slutligen pekar utvärderingen på att IDF stärkt mammornas konflikthanteringsförmåga och
förmåga att fungera som funktionella föräldrar. Både mammor och barn vittnar om att flera
mammor brukade skrika och förolämpa sina barn om de bröt mot en regel eller betedde sig
respektlöst. Intervjuer tyder på att detta inte främst berodde på bristande kärlek till barnen, utan på
bristande kunskap om och förmåga att välja alternativa sätt att hantera situationen. En mamma
berättar att hon tidigare brukade agera instinktivt och känslomässigt genom att själv bli arg om ett
barn gjorde något som upprörde henne. Genom projektet har hon dock lärt sig att ta ett djupt
andetag och först försöka förstå vad som ligger bakom barnets uppförande genom att ställa frågor. En
annan mamma berättar:
Vi har nu förstått att det bästa sättet att minska bråken inte är att skrika och bli arg,
utan att försöka skapa ömsesidig respekt och tillit. Det kan handla om små saker, som
att säga ’vad duktig du är. Vad vacker du är idag’. Om vi vill ha respekt, måste vi ge
respekt. Om vi vill bli lyssnade på, måste vi själva lyssna. Och om vi vill att våra barn ska
lita på oss, måste vi lita på dem.
Det ska samtidigt nämnas att intervjuerna tyder på att det finns mammor som utvecklats i lägre grad
till följd av projektet. Några mammor har exempelvis svårt att svara på frågan om projektets påverkan
på dem. Istället besvarar de denna fråga genom att upprepade gånger prata om barnens förändringar.
Det finns också mammor som i intervjuerna pratar om barns deltagande som en fråga om att få
barnen att lyssna på och lyda dem. Dessa mammor utgör dock en minoritet i intervjuerna.

2.2.3

Relationen mellan mammor och barn

Som beskrivits i föregående avsnitt, har IDF bidragit till att utveckla såväl mammor som barn på ett
personligt plan. Att barnen och mammorna stärkts i termer av bland annat självtillit, ansvarstagande
och öppenhet har i sin tur även påverkat deras relation. Utvärderingen visar att projektet har bidragit
till att skapa mer tillitsfulla och nära relationer mellan mammor och barn.
Den inledande workshopen samt genomförda intervjuer visar att det fanns flera relationsrelaterade
problem innan projektet. Både barn och mammor upplevde att relationen i många fall präglades av
konflikter samt bristande tillit, respekt och intresse. Barnen vände sig inte till mammorna för
emotionellt stöd, och dialogen mellan mammor och barn var i flera fall knapphändig. I stort sett
samtliga intervjuade mammor och barn upplever att relationen i hög grad förbättrats genom projektet,
bland annat i termer av en ökad dialog och ömsesidig respekt. En pojke på 14 år berättar:
Innan projektet pratade inte vi med vår mamma. Hon sa bara hej och hejdå. Men nu
sitter vi tillsammans och pratar, skämtar till och med. Vi är en riktig familj nu.
En annan pojke på 17 år berättar:
Det är många saker som blivit bättre i min familj. Före projektet hade vi inte så mycket
kontakt med vår mamma. Vi gjorde våra aktiviteter och hon höll på med sitt. Men nu
pratar vi en massa, om vad som har hänt under dagen, vad som viktigt för oss och hur vi
känner.
En liknande bild ger mammorna. Flera intervjuade mammor upplever att projektet medfört att
mammor och barn har ”upptäckt varandra”. Så här berättar en intervjuad mamma:
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Projektet har lett till en ömsesidig förståelse mellan mammor och barn. Vi är vänligare
mot dem och de är också vänligare mot oss. Innan projektet hände det att barnen sa att
’du ska göra som jag säger, för du får lön på grund av mig och jag är din arbetsgivare.’
Men det har förändrats. Vi samarbetar idag, och pratar med varandra. Man kan säga att
vi har fått syn på varandra.
Utvärderingen pekar på att den förbättrade relationen bottnar i mammornas respektive barnens
personliga utveckling, som redogjorts för i tidigare avsnitt. En viktig påverkansfaktor är dock även en
förändrad dynamik mellan mammor, barn och byledning. Innan projektet hade barnen en vana att
vända sig till byledningen om deras mammor fattade ett beslut som barnen inte tyckte om. Detta
ledde i sin tur till att byledningen ibland upphävde mammornas beslut och på detta sätt
underminerade mammorna som föräldrar. Genom projektet synliggjordes denna problematik, och
barn, mammor och medarbetare fick möjligheten att gemensamt diskutera frågan med hjälp av en så
kallad dramatriangel. Övningen visade att mammorna innan projektet positionerades in i rollen som
förövare, medan barnen antog rollen som offer och byledningen rollen som räddare. Flera intervjuade
mammor upplever att denna dynamik nu förändrats tack vare förbättrad kommunikation och
samarbete mellan mammor, byledning och barn.
Den förbättrade relationen mellan mammor och barn är i sig en viktig förklaring till barnens stärkta
delaktighet på familjenivå. Reellt deltagande handlar i stor utsträckning om en mandatförskjutning, där
mammorna lämnar ifrån sig inflytande till barnen genom att göra dem delaktiga. För att mammorna
ska våga göra detta, och för att barnen i sin tur ska våga göra sin röst hörd, krävs en relation som
präglas av ömsesidig tillit och respekt. Utvärderingen pekar dock på att den förbättrade relationen
även kan ses som ett resultat av barnens stärkta delaktighet. De gemensamma diskussionerna där olika
familjemedlemmar berättar om sitt perspektiv har enligt både mammor och barn resulterat i att de
förstår varandra bättre, och därmed att deras relation har förbättrats.

2.3

Projektets övriga resultat

I föregående avsnitt har projektets resultat på kort och lång sikt med koppling till barns delaktighet
diskuterats. Vid sidan av resultat som direkt eller indirekt har betydelse för delaktigheten, har projektet
även resulterat i ett antal andra resultat som delvis ligger utanför projektets primära fokus och som i
vissa fall är en effekt av den ökade delaktigheten. Dessa resultat redogörs för nedan.
 Barnens säkerhet har stärkts
I samband med projektets sessioner kom problem med bristande säkerhet i vissa familjer upp till ytan.
Denna upptäckt ledde till vidare utredning och att två mammor blev avskedade. Genom att göra
barnen delaktiga och ge dem möjlighet att göra sin röst hörd, bidrog således projektet till att
missförhållanden upptäcktes som i sin tur ledde till att barnens säkerhet och trygghet stärktes. En
intervjuad ledningsrepresentant menar att barns delaktighet i synnerhet kan fungera som ett viktigt
verktyg för att upptäcka missförhållanden i byar som integreras i det omgivande samhället. Han säger:
I en traditionell barnby kan vi hålla koll på vad som händer i familjerna genom att vi
också är där fysiskt. När byarna integreras i samhället stärks dock familjens och
mammans autonomi. Det är en bra förändring, men innebär också att vi är mycket mer
beroende av att barnen berättar för oss om de behandlas dåligt. Att jobba med barns
delaktighet och en god dialog är inte minst viktigt från detta perspektiv, för att vi även i
fortsättningen ska kunna ta ansvar för deras trygghet.
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 Bättre omvårdnad som stärker barnens förmåga att klara sig på lång sikt
Flera intervjupersoner på olika nivåer menar att projektet bidragit till att stärka kvaliteten och
relevansen hos det stöd som SOS Barnbyar erbjuder barnen. ”Barnen har kunskap om sina
behov som vi ibland saknar. Det har blivit tydligt i projektet”, som en intervjuad medarbetare
uttrycker det. Flera intervjupersoner upplever också att projektet i hög grad bidragit till att
stärka barnens förmåga att leva framgångsrika och funktionella liv som vuxna, efter att de
lämnat barnbyn. Detta av två skäl. Dels har den ökade delaktigheten medfört att barnen fått
ökad förståelse för vad som krävs för att sköta ett hushåll, vad familjebudgeten ska räcka till
och vilka alternativa studie- och yrkesvägar som finns. Dels har barnens tillit till den egna
förmågan samt känsla av ägandeskap ökat. En intervjuad ledningsrepresentant uttrycker
detta värde så här:
I SOS Barnbyar har vi varit duktiga på att skydda barnen när de bor hos oss, men vi
har varit sämre på att förbereda dem på livet efteråt och därmed misslyckats med att
skydda dem från fara när de flyttat ut. För att klara vårt uppdrag måste vi göra
barnen delaktiga i livet i byarna, för att de ska få kunskap om vad som krävs i ett
vardagsliv men också för att de ska kunna tro på sig själva. De måste känna tillit till
sin förmåga att lösa problemen som de utan tvivel kommer ställas för när de flyttar
härifrån och stödstrukturen i form av barnbyn är borta. Och de behöver förstå att de
äger sin framtid, och att detta både är en möjlighet och ett ansvar. Och det har
projektet bidragit till med delaktighet som nyckel.
 Effektivare resursanvändning och samarbete mellan personal
Genomförda intervjuer pekar på att projektet förbättrat samarbetet mellan personalen i barnbyarna
och därmed bidragit till en effektivare resursanvändning. Enligt intervjuade medarbetare var
ungdomsledarnas och socialarbetarnas roller delvis oklara innan projektet. Detta i kombination med en
i vissa fall bristfällig samordning fick till följd att medarbetarna enligt egen utsago ibland sprang på
samma bollar och underminerade varandra genom att ge olika besked i samma frågor. Dessa problem
synliggjordes i projektet till följd av de gemensamma diskussioner som mammor, barn och
medarbetare deltog i. Enligt flera intervjuade medarbetare har samarbetet och relationen mellan
enskilda medarbetare stärkts tack vare projektet. ”Vi arbetar som ett lag idag”, som en intervjuad
medarbetare uttrycker det.

2.4

Strategirådets samlade värdering av projektets måluppfyllelse
och resultat

Strategirådets samlade bedömning är att IDF är ett framgångsrikt projekt. Utvärderingen visar att
barnens inflytande över sin situation har stärkts, men också att de i större utsträckning tar eget ansvar
för den. Inflytande och ansvarskänsla är i denna bemärkelse två sidor av en ökad delaktighet, som
sammantaget innebär att barnen utvecklats från att vara passiva mottagare av omsorg till att i högre
grad inta rollen som aktiva medskapare och subjekt. Barnens ökade delaktighet har således inneburit
ett maktskifte på flera sätt. Barnen har fått ökad makt. Samtidigt tyder utvärderingen på att projektet
också bidragit till att stärka mammornas position, genom att barnen blivit mer ansvarstagande och i
lägre grad intar en offerroll.
En central slutsats från utvärderingen är att barns delaktighet kan ses som en förutsättning för att SOS
Barnbyar ska lyckas med sitt kärnuppdrag. Genom att barnens delaktighet har stärkts, har också
barnens fysiska och emotionella trygghet ökat. Den ökade delaktigheten har bland annat bidragit till
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förbättrade familjerelationer, starkare emotionella band mellan mammor och barn samt att
missförhållanden kommit upp till ytan. Utvärderingen visar även att delaktighet och självledarskap är
centrala förutsättningar för att barnen ska bli trygga och välfungerande vuxna. För att uppnå detta,
räcker det inte med att SOS Barnbyar skyddar och tar hand om barnen under deras tid i barnbyn.
Organisationen måste även förbereda barnen på livet efter barnbyn. Delaktighet innebär att barnen får
insyn i de möjligheter, utmaningar och begränsningar som utmärker vardagsliv och framtida studieoch yrkesvägar, vilket stärker barnens förmåga att själva hantera dessa. Utvärderingen visar även att ett
aktivt arbete med delaktighet och självledarskap stärker barnens självtillit, självinsikt och framtidstro,
vilket i sin tur är centrala förutsättningar för att barnen ska kunna hantera motgångar och driva sin
integrations- och etableringsprocess som vuxna.
Delaktighet uppstår i mötet mellan två individer och kräver således inte bara att barnen gör sin röst
hörd, utan också att mammorna bjuder in barnen till samtal. Utvärderingen visar att mammornas
utveckling varit av avgörande betydelse för barnens ökade delaktighet. Utvecklingen kan övergripande
förstås som ett perspektivskifte i mammornas syn på barn respektive vuxna samt relationen dem
emellan. Perspektivskiftet omfattar även synen på den egna rollen som förälder. Projektet har bidragit
till att mammorna i flera familjer rört sig bort från ett traditionellt och auktoritärt föräldraskap till ett
mer dialogbaserat och lyhört bemötande. Utvärderingen visar samtidigt att det finns behov av fortsatt
stöd för att understödja mammornas utveckling och ge dem verktyg att hantera de nya situationer
som kan uppstå i frånvaron av det auktoritära föräldraskapet.
Projektet har i första hand medfört att barnens delaktighet på familjenivå ökat. Detta resultat ligger
också i linje med projektets fokus, som främst legat på familjerna. Utvärderingen visar samtidigt att det
finns behov av att också stärka barnens inflytande på bynivå, då det finns frågor av stor betydelse för
deras vardagsliv och framtid som hanteras på denna nivå.
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3.

Vad förklarar projektets resultat?

I detta kapitel beskrivs Strategirådets analys av vilka delar av I Decide My Future som haft betydelse för
uppnådda resultat. Kapitlet syftar till att bidra till lärande inför fortsatt utvecklingsarbete kring barns
delaktighet och består av två avsnitt. Inledningsvis redogörs för vilka styrkor som kännetecknat
genomförandet av IDF. Därefter beskrivs vilka svagheter som funnits i genomförandet.

3.1

Styrkor i genomförandet av IDF

Utvärderingen visar att projektets genomförande karaktäriserats av ett antal styrkor, som tillsammans
haft stor betydelse för projektets måluppfyllelse vad gäller barns delaktighet på familjenivå. Dessa
styrkor redogörs för nedan.
 Projektet mötte ett reellt behov
Som tidigare nämnts kan barns delaktighet ses som en grundläggande förutsättning för att SOS
Barnbyar ska bli framgångsrik i sitt kärnuppdrag. En ökad delaktighet leder inte bara till stärkta
förutsättningar för god omvårdnad och trygghet i själva barnbyn, utan stärker också barnens
möjligheter att leva framgångsrika liv som vuxna. Barns delaktighet nämns också som ett prioriterat
område i SOS Barnbyars policydokument, exempelvis i Programpolicyn samt i
introduktionsutbildningen av mammor. Utvärderingen och tidigare studier visar samtidigt att barns
delaktighet i flera avseenden var begränsad i praktiken i barnbyarna, och att kunskapen om vad
delaktighet innebär var låg bland både mammor, barn och medarbetare. Projektet mötte därmed ett
stort behov som inte adresseras inom ramen för den ordinarie programverksamheten.
 Projektet riktades till alla nivåer
IDF syftar ytterst till att stärka barns delaktighet, men har även involverat vårdnadshavare och
medarbetare på flera nivåer inom SOS Barnbyar. Flera intervjupersoner lyfter fram projektets breda
involvering av både barn, mammor och byadministration som en central framgångsfaktor i
genomförandet. Delaktighet kräver att barn gör sin röst hörd, men också om att vuxna bjuder in till
samtal och intresserar sig för barnens röst. Det är därför centralt att barn och vuxna har en gemensam
bild av vad delaktighet innebär, varför det är viktigt och vad det konkret kan innebära i praktiken, och
därmed att både barn och vuxna involveras i utvecklingsarbete kring barns delaktighet.
 Deltagande inte bara som mål, utan också som metod
IDF har i stor utsträckning byggt på deltagarnas aktiva medverkan i form av sessioner och eget arbete
med bland annat den så kallade Drömboken. Deltagande har således inte bara varit ett mål för
projektet utan också ett medel, vilket bidragit till projektets måluppfyllelse på flera sätt. För det första
har projektet givit barnen en möjlighet att delta i en skyddad testmiljö, som i sin tur stärkt deras
förmåga och självförtroende att göra sin röst hörd i andra sammanhang. För det andra har barnens
och mammornas deltagande synliggjort vilka utmaningar och behov av stöd som finns i relation till
barns delaktighet, som i sin tur bidragit till att vidareutveckla projektet och stärka relevansen i dess
innehåll. En sådan utmaning har exempelvis handlat om hur begreppet delaktighet och namnet I
Decide My Future initialt tolkades. De inledande sessionerna visade att flera mammor och barn tolkade
begreppet i termer av att barnen har rätt att bestämma allt själva, vilket fick till följd att projektet
vidareutvecklades med ökat fokus på vilka skyldigheter som följer med en rättighet. För det tredje har
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barnens och mammornas aktiva medverkan medfört att de fått ökad förståelse för varandras
perspektiv och behov, vilket fungerat som katalysator för deras förändringsresa. Under den inledande
workshopen framkom exempelvis att vissa barn var rädda för mammorna och saknade förtroende för
dem. Enligt flera intervjuade mammor var denna insikt avgörande för deras vilja att förändra sig och
relationen med barnen, och därmed också för deras engagemang i projektet.
 Hög kvalitet i genomförande
Genomförda intervjuer och platsbesöken i byarna pekar på att projektverksamheten överlag
kännetecknats av hög kvalitet. Den höga kvaliteten är dels kopplad till innehåll och upplägg av
projektets två moduler, i synnerhet modulen självledarskap. På frågan om det var någon särskild del av
projektet som barnen och mammorna särskilt uppskattade, svarade majoriteten en eller flera av de
sessioner som ingår i denna modul, såsom sessionerna i självkänsla, konflikthantering, målbild samt
attityd och inställning. Den höga kvaliteten hänger även samma med kompetensen och
engagemanget hos de personer som varit drivande i projektet på olika nivåer. Under intervjuer pekas i
synnerhet programsamordnaren på SOS Barnbyar Sverige samt projektets coacher i Moçambique ut.
”Manualer och metodbeskrivningar behövs och fyller en funktion. Men i slutänden hänger det på
personen som leder sessionerna. Hon eller han måste på djupet bottna i vad delaktighet betyder,
kunna processleda och ta människor, annars funkar det inte ändå”, som en intervjuad medarbetare
uttrycker det.
 Projektet baseras på en holistisk förståelse för barns delaktighet
För att ett barn ska göra sin röst hörd, krävs att barnet förstår att hon har rätt att göra det, men också
att barnet tror att hon har något viktigt att säga. Barnets delaktighet förutsätter vidare att den vuxna är
intresserad av barnets röst, vilket i sin tur kräver att den vuxna ser barnet som en kompetent person
med något viktigt att säga. Barns delaktighet är i denna bemärkelse nära knutet till andra, närliggande
frågor såsom självkänsla, föräldraskap och synen på barn. En central framgångsfaktor i IDF har varit
denna holistiska förståelse av vad som driver barns delaktighet, där fokus inte endast har legat på
inrätta mötesforum, utom också om att främja personlig utveckling hos mammor och barn i bred
bemärkelse exempelvis via sessioner i konflikthantering, självkänsla och framtidsmål.

3.2

Svagheter i genomförandet av IDF

Vid sidan av ovan redovisade styrkor, har projektets genomförande även kännetecknats av ett antal
svagheter, vilka sammantagna bidragit till att minska projektets avtryck. Svagheterna, som i
förlängningen också utgör de centrala fokusområdena för fortsatt utvecklingsarbete, handlar i första
hand om projektets kontext.
 Bristande förankring på flera nivåer
Genomförda intervjuer visar att projektets förankring brustit på flera nivåer inom SOS Barnbyar
Moçambique. Flera intervjupersoner på både bynivå och nationell nivå berättar att IDF i synnerhet
initialt sågs som ett externt projekt som ägdes av SOS Barnbyar Sverige och den coach som anställdes
med hjälp av medel från Sverige. Den bristande förankringen kom till uttryck på flera sätt. På nationell
nivå fanns ett stöd för projektet, men stödet var inledningsvis primärt passivt. På bynivå kom den
bristande förankringen till uttryck genom ett initialt motstånd mot projektet. En av de intervjuade
coacherna berättar:
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Vårt största misstag var att vi inte involverade intressenterna på ett bra sätt från början,
såsom byledningen och socialarbetarna. Det blev en konkurrenssituation, där de inte
ägde projektet. Vi samarbetade inte, arbetade inte som ett lag.
Den bristande förankringen påverkade projektets genomförande och resultat på flera sätt. För det
första tappade projektet initialt fart, då en del av projektets tid fick ägnas åt att hantera de situationer
som uppkom i byarna till följd av den bristande förankringen. För det andra medförde den bristfälliga
förankringen på lednings- och medarbetarnivå att det blev svårare att skapa intresse för projektet hos
mammorna och barnen. ”Om mammorna och barnen inte upplever att ledningen ser barns delaktighet
som en prioriterad fråga, då kommer de inte heller att göra det”, som en intervjuad medarbetare
säger. Flera intervjupersoner berättar att det initialt var svårt att få i synnerhet barnen att komma till
projektets sessioner, och att denna utmaning delvis kvarstått under hela genomförandet. För det tredje
medförde den bristande initiala förankringen sämre förutsättningar för en fortsatt implementering av
projektets arbetssätt. Det gäller i synnerhet Maputo, där projektet från start har drivits av en extern
coach vilket ställer stora krav på överlämning och träning för att ordinarie funktioner, såsom
ungdomsledare och socialarbetare, ska kunna ta över ansvaret.
Genomförd datainsamling visar att förankringen hos projektets intressenter förbättrades under
genomförandet till följd av aktivt arbete med detta. Personalomsättning på olika nivåer i kombination
med andra parallella utvecklingsprojekt bland annat i Inhambane har dock medfört att förankringen
fortfarande är ett viktigt fokusområde, i synnerhet nu när projektets stödstruktur försvinner och
arbetssättet ska integreras i ordinarie strukturer. Vi kommer återkomma till detta i rapportens
avslutande kapitel.
 Bristande rutiner för att ta hand om säkerhets- och trygghetsproblematik
Som tidigare nämnts, kom problem med bristande trygghet och säkerhet i vissa familjer upp till ytan i
samband med projektets inledande workshop. Dessa problem togs enligt flera intervjuade personer
inte omhand på ett bra sätt från början. Detta berodde i sin tur på brister i den ordinarie
programverksamhetens rutiner för barnsäkerhetsfrågor, men var delvis även kopplat till att projektet
initialt var oförberett på att denna typ av frågor skulle komma upp och därmed saknade beredskap för
hur frågorna skulle tas vidare. Att det tog tid innan barnens vittnesmål fick effekt i organisationen
medförde enligt flera intervjupersoner att barnens förtroende för projektet sjönk, och därmed deras
vilja att initialt ta till sig av projektets sessioner och utbildningar.
 Projektnamnet formulerades utan tillräcklig kontextförståelse
En svaghet som kommit upp i intervjuer på olika nivåer handlar om projektets namn I Decide My
Future. Ett flertal intervjupersoner beskriver att projektet inledningsvis resulterade i ökade konflikter
mellan mammor och barn samt ett motstånd från i synnerhet mammorna att initialt stödja projektet.
Detta då både barn och vuxna tolkade namnet som en rättighet för barnen att själva bestämma allt,
vilket fick till följd att vissa barn använde projektet som ett argument för att exempelvis inte bidra i
hushållet eller göra läxor. Detta missförstånd tycks i sin tur bero på att namnet I Decide My Future
delvis formulerades utan tillräcklig hänsyn till hur begreppet delaktighet generellt förstås i
Moçambique och hur denna förståelse i sin tur inverkar på hur namnet tolkades. Enligt i stort sett
samtliga intervjupersoner ses deltagande i Moçambique endast som en fråga om att delta i aktiviteter.
I en svensk kontext associeras begreppet deltagande även med inflytande, samarbete och att göra sin
röst hörd. Denna skilda förståelse av begreppet delaktighet innebar att namnet I Decide My Future i en
västerländsk kontext primärt förstås i termer av att jag äger och kan påverka min framtid, medan
namnet tolkades betydligt mer bokstavligt i Moçambique i termer av att jag bestämmer vad jag vill
göra.

19

Enligt flertalet intervjupersoner reddes det initiala missförståndet kring projektets namn ut, så att
majoriteten av både mammor och barn idag tolkar barns delaktighet som en fråga om att göra sin röst
hörd i frågor som är viktiga för barnet. Denna utveckling bekräftas av mammornas och barnens eget
svar på frågan om vad barns delaktighet betyder för dem, där merparten beskriver begreppet i termer
av att framföra sin åsikt och att samarbeta. Samtidigt vittnar både medarbetare och mammor om att
det krävdes en hel del tid och resurser initialt för att reda ut missförståendet kring projektets namn.
Medarbetare i Inhambane berättar exempelvis att de utökade de inledande sessionerna med extra tid
eftersom de såg fortsatt behov av att diskutera innebörden av barns delaktighet. Enligt både mammor
och barn finns det dessutom vissa barn som än idag tolkar begreppet i termer av att de har rätt att
bestämma.
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4.

Sammanfattande slutsatser och rekommendationer

I detta kapitel redogörs för Strategirådets sammanfattande slutsatser från utvärderingen. Därefter
följer Strategirådets rekommendationer för SOS Barnbyars fortsatta utvecklingsarbete kring barns
delaktighet.

4.1

Övergripande slutsatser

Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och höras i frågor som är viktiga för barnet. Barns delaktighet är
därmed en rättighet i sig, men bidrar också till att barns övriga rättigheter tillvaratas. Det gäller
exempelvis rätten att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, där missförhållanden i hemmet kan
upptäckas genom att barn ges en röst. Det gäller även rätten att barnets bästa ska komma i första
rummet vid beslut som rör barnet, där en ökad delaktighet ger barn möjlighet att uttrycka sitt
perspektiv. Och det gäller rätten till liv, utveckling och överlevnad, där barn genom en ökad
delaktighet också utvecklas i bred bemärkelse vad gäller förmåga och självbild.
SOS Barnbyar är en barnrättsorganisation, och barns delaktighet behöver därför vara ett integrerat
arbetssätt i organisationen. Utvärderingen av IDF visar dock att barns delaktighet även är en
förutsättning för att SOS Barnbyar ska lyckas med sitt kärnuppdrag att stödja barn i samhällets vård.
Genom att göra barnen delaktiga, har barnens emotionella, sociala och fysiska trygghet i barnbyn ökat.
Men den ökade delaktigheten har också stärkt barnens förmåga att klara sig som vuxna och därmed
bidragit till organisationens långsiktiga måluppfyllelse. Dels har delaktigheten inneburit att barnen fått
ökad insyn i de möjligheter, utmaningar och begränsningar som utmärker vardagsliv och framtida
studie- och yrkesvägar. Dels har arbetet med delaktighet och självledarskap stärkt barnens självtillit,
egenmakt och ansvarskänsla, vilket i sin tur är centrala förutsättningar för att barnen ska kunna
hantera motgångar och på egen hand driva sin integrations- och etableringsprocess när de lämnat
barnbyn.
Delaktighet uppstår i mötet mellan två individer och kräver således både att barnen gör sin röst hörd,
samt att mammorna bjuder in barnen till samtal. Detta möte förutsätter i sin tur tillit, lyhördhet och
ömsesidig respekt för att komma till stånd. Utvärderingen visar att mammornas utveckling varit
avgörande för barnens ökade delaktighet, men att dessa framsteg primärt ägt rum i familjer där också
barnens genomgått en personlig utveckling. Delaktighet förutsätter med andra ord både inflytande
och ansvarstagande. I de familjer där detta fungerat, har projektet medfört ett maktskifte på flera sätt.
Barnen har fått ökad makt, samtidigt som mammornas position har stärkts genom att barnen i högre
grad tar ansvar för sin situation och sitt agerande, med en mer tillitsfull ömsesidig relation som följd.
Delaktighet är inte en punktinsats, utan något som blir till i varje ögonblick. Det är enligt Strategirådet
därför viktigt att IDF inte ses som en slutgiltig lösning på ett problem, utan som startpunkten för en
utvecklingsprocess som behöver underhållas för att projektets resultat inte ska förvinna på lång sikt.
Frågan om barns delaktighet på familjenivå är nära knuten till frågor om föräldraskap, barnuppfostran
och synen på barn i bred bemärkelse. Barns delaktighet behöver vara ett integrerat arbetssätt i SOS
Barnbyars ordinarie programstruktur, och detta kräver ett systematiskt fortsatt utvecklings- och
implementeringsarbete. I kommande avsnitt presenteras Strategirådets rekommendationer för detta
fortsatta arbete.
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4.2

Rekommendationer för implementering av arbetet med barns
delaktighet i SOS Barnbyars ordinarie verksamhet

Detta avsnitt består av fyra underavsnitt. Inledningsvis sammanfattas de viktigaste förutsättningarna
för ett välfungerande arbete med barns delaktighet, som ett fortsatt implementeringsarbete således
bör ta sikte på. Därefter beskrivs framgångsfaktorer för själva implementeringsprocessen, dvs vad som
krävs av ett fortsatt arbete för att säkra dessa förutsättningar. Detta avsnitt vänder sig i första hand till
SOS Barnbyar Moçambique. Slutligen presenteras Strategirådets rekommendationer för hur SOS
Barnbyar kan använda erfarenheterna från IDF för påverkansarbete kring barns delaktighet på en mer
strategisk nivå. Detta avsnitt vänder sig primärt till SOS Barnbyar Sverige.

4.2.1

Vad kräver ett framgångsrikt arbete med barns delaktighet?

Barns delaktighet handlar inte om att ge barnen all makt. Men det handlar inte heller om symbolisk
delaktighet, där barnen bjuds in att framföra sina åsikter utan att de vuxna lyssnar på barnen eller tar
deras åsikter i beaktande. Utvärderingen av IDF visar att det finns en risk för båda dessa feltolkningar i
arbetet med barns delaktighet. För att kunna arbeta framgångsrikt med barns delaktighet krävs
således en gemensam och förankrad förståelse för vad barns delaktighet innebär i praktiken. Ett
fortsatt implementeringsarbete behöver stödja denna förståelse på olika nivåer samt vara uppmärksam
på risken att avarter av delaktighet utvecklas, exempelvis av symbolisk karaktär eller där barnen
använder rätten till delaktighet som ett argument för att inte behöva ta ansvar. Av detta skäl kan det
också vara en god idé att överge namnet I Decide My Future till förmån för ett mer neutralt namn som
i högre grad speglar vad barns delaktighet handlar om.
Barns delaktighet förutsätter mognad och mod hos både barnen och de vuxna, och är i denna
bemärkelse nära knutet till individers självbild, konflikthanteringsförmåga och ansvarskänsla. I
förlängningen innebär detta att barns delaktighet inte kan säkras genom mötesforum eller checklistor,
utan är avhängig medarbetares, mammors och barns övergripande kapacitet och förståelse av sin roll
och kontext. Det ställer i sin tur krav på att barns delaktighet är integrerat i befintliga strukturer på
olika nivåer, i synnerhet strukturer som rör kompetensutveckling och barnens individuella utveckling.
Mer konkret kan det handla om att integrera delar av projektets sessioner i introduktionsutbildningen
för mammor, att föra in arbetet med den så kallade Drömboken i barnens ordinarie utvecklingsplaner
samt att göra barns delaktighet till en del av ordinarie uppföljnings- och kvalitetsrutiner.
IDF har primärt fokuserar på att stärka barnens delaktighet på familjenivå, och det är också på denna
nivå som projektets primära resultat återfinns. Utvärderingen visar samtidigt att det finns behov av att
också stärka barnens inflytande på bynivå, då det finns frågor av stor betydelse för deras vardagsliv
och framtid som hanteras på denna nivå. Ett fortsatt implementeringsarbete bör därför inte endast
inriktas mot barns delaktighet på familjenivå, utan också mot att stärka förutsättningarna för att barn
ska göras delaktiga på bynivå. Det kräver i sin tur ett brett förankringsarbete samt vidareutveckling av
strukturer också på denna nivå.

4.2.2

Hur bör ett fortsatt arbete med att implementera barns delaktighet läggas
upp?

Enligt Strategirådets erfarenhet är det vanligt att anta att så länge en insats är bra, kommer
implementeringen att ske av sig själv. Forskning visar dock att implementering i stor utsträckning är
beroende av den organisatoriska kontexten, och att implementeringen av en insats i sig själv kräver ett
förändringsarbete. För att barns delaktighet ska bli ett implementerat arbetssätt krävs med andra ord
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en aktiv styrning och ledning samt en process som tillåts ta tid. I nedanstående figur sammanfattas ett
antal framgångsfaktorer för detta arbete med utgångspunkt i en modell som John Kotter tagit fram.
Figur 3. Förutsättningar för förändring i en organisation

Enligt Kotter krävs tre saker för att en organisation ska kunna förändras i önskad riktning.
För det första krävs insikten att förändring är nödvändig, vilket i sin tur är villkorat av en hängiven
ledning samt att det är tydligt vilken problembild som förändringen önskar adressera. Det ställer bland
annat krav på att ledningen på nationell nivå respektive bynivå fungerar som ambassadörer för barns
delaktighet, samt att denna nivå tar ett aktivt ledarskap i planering och uppföljning av
implementeringsaktiviteter. Det är även centralt att orsaken till förändringen, i detta fall varför barns
delaktighet är viktigt, är förankrat på alla nivåer i organisationen samt att frågan inte presenteras som
en sidoverksamhet utan som en förutsättning för att organisationen ska lyckas med sitt kärnuppdrag.
För det andra krävs att organisationens medarbetare och chefer på lägre nivåer äger
förändringsarbetet, vilket förutsätter att det är tydligt vad den enskilda individen har att vinna på
förändringen. Det kräver bland annat att barn, mammor, mostrar och övriga medarbetare ser på vilket
sätt som delaktighet kan skapa värde i den egna vardagen. Det krävs även att medarbetarna känner att
deras engagemang och framsteg värderas av ledningen. Som tidigare nämnts har mammornas
förändrade förhållningssätt och agerande varit av avgörande betydelse för barnens ökade delaktighet.
Det är därför centralt att inte bara coacherna får uppskattning för sitt arbete, utan att även
mammornas arbete uppmärksammas och bekräftas.
Medarbetarnas ägandeskap är även beroende av att det finns en tydlig plan för hur barns delaktighet
ska implementeras i ordinarie strukturer samt vad som krävs i termer av exempelvis kompetens och
resurser. Det är särskilt viktigt att det finns en plan för hur kompetensen som utvecklats hos projektets
coacher ska tillvaratas och säkras långsiktigt, samt hur kompetensen ska överföras och breddas till fler
personer. Implementeringsplanen bör enligt Strategirådet arbetas fram med bred involvering av de
barn, mammor och medarbetare som deltagit i projektet. Delaktighet bör i likhet med själva projektet
således inte bara vara ett mål för implementeringsprocessen, utan också ett medel för att arbeta fram
en relevant och förankrad implementeringsprocess.
För det tredje krävs att organisationen har kapacitet att prestera det som önskas, där humankapitalet är
av avgörande betydelse. Detta steg kan till exempel handla om att projektets coacher får i uppdrag att
träna ungdomsledare, socialarbetare samt särskilt engagerade barn och mammor, vilka i sin tur kan
fungera som coacher och träna barn, mammor och byledning. Det kan också handla om att strukturer
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan byarna inrättas. Som tidigare nämnts är det vidare viktigt
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att ledningen på nationell nivå och bynivå tar ett aktivt ledarskap i implementeringsarbetet. De
behöver exempelvis avsätta resurser för att möjliggöra arbete med barns delaktighet, samt löpande
efterfråga resultat från arbetet. Det är även centralt att arbetet med delaktighet integreras i befintliga
strukturer, policydokument och stödmaterial, såsom exempelvis introduktionsutbildning av nya
mammor och medarbetare, kompetensprofiler vid rekrytering samt utvecklingsplaner. En central
framgångsfaktor är slutligen att alla nivåer bottnar i vad begreppet delaktighet betyder. För att säkra
en gemensam, förankrad målbild och förståelse för barns delaktighet kan det potentiellt finnas ett
värde att inrätta grupper med representanter från både mammorna och barnen som bland annat har i
uppdrag att diskutera, reflektera kring och ge input till hur delaktighetsarbetet fungerar och vilka
behov och utmaningar som finns och som behöver adresseras.

4.2.3

IDF som utgångspunkt för strategiskt påverkansarbete

Enligt intervjuade representanter för SOS Barnbyar på olika nivåer, är barns bristande delaktighet inte
bara en utmaning i Moçambique, utan inom programverksamheten generellt. En ambition med IDF har
därför varit att stärka SOS Barnbyar Sveriges kompetens att arbeta med och driva frågan.
Utvärderingen visar att IDF i hög grad bidragit till att stärka barns delaktighet på i synnerhet
familjenivå, samt att barns delaktighet kan ses som en förutsättning både för att barns övriga
rättigheter ska kunna tillvaratas samt för att barn i samhällets vård ska kunna få ett adekvat stöd.
Lärdomarna och resultaten från IDF utgör därmed en god utgångspunkt för påverkansarbete på
strategisk nivå, som SOS Barnbyar Sverige potentiellt skulle kunna använda för att stärka sin position
som barnrättsorganisation.
Mer konkret ser vi att SOS Barnbyar Sverige skulle kunna driva påverkansarbete kring barns
delaktighet gentemot två olika målgrupper: dels internt gentemot de andra partnerländerna inom
federationen och dels externt gentemot kommuner och myndigheter i Sverige. I matrisen nedan ges
exempel på centrala frågeställningar och avväganden som SOS Barnbyar Sverige skulle behöva
besvara för att göra maximalt avtryck i ett påverkansarbete gentemot dessa två målgrupper.
Tabell 3. Stödfrågor för utformning av ett strategiskt påverkansarbete kring barns delaktighet
Målgrupp

Vad är målbilden?

Vilken roll ska SOS Sverige ta?

Hur ska SOS Sverige driva och
arbeta med barns delaktighet
utifrån den valda rollen?

Partnerländer inom
federationen

-

-

-

-

Hur ser bristerna/behoven ut
vad gäller barns delaktighet
inom federationen idag?
Vad ska SOS Barnbyars
påverkansarbete resultera i
och hur vet ni att ni lyckats?
o På lång sikt?
o Inom ett år?

-

Vad behöver hända på
kortare sikt (delmål) för att
önskad övergripande
målsättning ska nås?

Hur drivande i arbetet med barns
delaktighet ska SOS Sverige vara?
o Reaktiv (ger stöd när
partnerländerna själva
efterfrågar det)
o Proaktiv (driver och lyfter
själv frågan aktivt)
Vilken nyckelroll ska SOS Sverige
ta inom federationen i arbetet med
barns delaktighet? Ex:
o Expert
o Facilitator och
nätverksbyggare
o Agendasättare

Vilka aktiviteter ska SOS Sverige
genomföra? Ex:
o Kvalitetssäkra nya policys från
ett delaktighetsperspektiv
o Fungera som bollplank och
rådgivare i frågor om barns
delaktighet
o Initiera och leda interna
nätverk kring barns
delaktighet
o Driva och förankra frågans
betydelse på ledningsnivå
o Ta fram kunskapsmaterial och
stöd för partnerländer kring
hur de kan arbeta med barns
delaktighet
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Målgrupp

Vad är målbilden?

Vilken roll ska SOS Sverige ta?

Hur ska SOS Sverige driva och
arbeta med barns delaktighet
utifrån den valda rollen?
-

Hur ska arbetet organiseras internt
inom SOS Barnbyar Sverige? Vilket
ansvar ska t.ex. olika nivåer och
funktioner inom SOS Sverige ta för
att driva arbetet inom
federationen, och utifrån vilken
resursram?

Kommuner
och
myndigheter
i Sverige

-

Hur ser bristerna/behoven ut vad gäller barns delaktighet
ut i Sverige idag, ex kopplat
till barn i samhällets vård?

-

Hur jobbar andra
samhällsaktörer i Sverige
med att driva frågan om
barns delaktighet – vilken
position är ”ledig”?

-

Vilka frågor/områden
rörande barns delaktighet
ska SOS Barnbyar fokusera
på? Viktigt att avgränsa!

-

Vad ska SOS Barnbyars
påverkansarbete resultera i
och hur vet ni att ni lyckats?
o På lång sikt?
o Inom ett år?

-

Vad behöver hända på
kortare sikt (delmål) för att
önskad övergripande
målsättning ska nås?

Vilken nyckelroll ska SOS Sverige
ta? Ex:
o Expert
o Opinionsbildare
o Samverkansnav och
nätverksbyggare

-

Hur hänger denna roll samman
med SOS Barnbyars varumärke
och mål i stort, exempelvis i
relation till insamlingsmål? Finns
målkonflikter?

-

Vem är målgruppen för
påverkansarbetet i Sverige?
o Nivå, ex tjänstemän, chefer,
politiker
o Typ av aktör, ex kommuner,
myndigheter,
regeringskansliet

-

-

Vilka aktiviteter ska SOS Sverige
genomföra? Ex:
o Ta fram kunskapsmaterial om
brister, behov och lösningar
o Anordna seminarier
o Skriva debattartiklar och väcka
opinion utifrån kunskapen ni
tagit fram
o Ge råd och fungera som
remissinstans i frågor om
barns delaktighet
o Initiera och leda nätverk kring
barns delaktighet
Hur ska arbetet organiseras internt
inom SOS Barnbyar Sverige? Vilket
ansvar ska t.ex. olika nivåer och
funktioner inom SOS Sverige ta för
att driva påverkansarbete
gentemot kommuner och
myndigheter, och utifrån vilken
resursram?

Som tidigare nämnts, kan barns delaktighet ses som en förutsättning för att organisationen ska klara
sitt kärnuppdrag. Som ett led i arbetet med att säkra kvalitet och ansvarsskyldighet i programmen,
skulle således SOS Barnbyar Sverige även kunna integrera barns delaktighet i arbetet med
programverksamheten, exempelvis genom att lyfta frågan i samband framtagande av nya
programkoncept, i strategimöten samt i uppföljning. Ett systematiskt arbete med barns delaktighet är
vidare en potentiell styrka i relation till andra ideella organisationer, och skulle således också kunna
skapa ett mervärde i insamlingssammanhang.
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Bilaga 1
Projektets förändringsteori
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Bilaga 2
Utvecklingsområden för projektets arbetssätt
IDF har varit ett pilotprojekt, där projektets arbetssätt och innehåll tagits fram parallellt med
genomförandet. I samband med utvärderingens datainsamling, har ett antal utvecklingsområden lyfts
fram som enligt intervjuade barn, mammor och medarbetare på olika nivåer kan bidra till att förbättra
projektets arbetssätt. Dessa utvecklingsområden redogörs för nedan. Några av utvecklingsområdena
rör arbetet med barns delaktighet specifikt, medan andra utvecklingsområden i viss mån rör SOS
Barnbyars programverksamhet i bred bemärkelse.


För att ytterligare öka värdet av de olika sessionerna och utbildningstillfällena, efterfrågar
flera intervjupersoner att teman med koppling till integration i det omgivande samhället
vävs in. Som exempel på tema nämns arbetsmarknaden i Moçambique och vad olika yrken
praktiskt innebär. Detta för att barnen ska kunna göra mer informerade val av studie- och
yrkesinriktning. Det finns också önskemål om mer utbildning kring hur mammorna kan
prata med och stödja barnen i att hantera risker i det omgivande samhället, exempelvis
kopplat till sexuell hälsa, prostitution och droger.



Enligt några intervjuade barn har det hänt att sessionerna på lördagarna startat klockan 9,
som också är tidpunkten då barnen gör hushållssysslor och aktiviteter hemma. De framför
därför önskemål om att sessionerna i högre grad ska samplaneras och anpassas med
aktiviteterna i familjerna för att minska risken för krockar.



IDF vände sig till barn mellan 12 och 18 år. Både mammor och barn anger i intervjuer att
även de yngre barnen borde involveras i arbetet med barns delaktighet. Flera av de
intervjuade barnen säger att de gärna fungerar som resurs i detta arbete, exempelvis
genom att själva hålla sessioner och utbildningstillfällen för de yngre barnen.



Flera av de intervjuade mammorna och barnen menar att barnen från det omgivande
samhället med fördel också skulle kunna bjudas in att delta. Detta dels då det skulle skapa
värde för barnen själva, och dels då det skulle bidra till att knyta kontakt mellan barnen
från SOS-byn respektive det omgivande samhället och därmed underlätta integration.



Utvärderingen visar att vissa mammor tycker att det är svårt att veta hur de ska bemöta
barnen från ett delaktighetsperspektiv. Projektet har bidragit till att mammorna fått upp
ögonen för hur de inte ska agera, men det finns mammor som efterfrågar mer stöd i hur
de ska agera istället, det vill säga hur de ska gå från ett mer auktoritärt föräldraskap till ett
lyhört bemötande.



Ett antal mammor och mostrar efterfrågar mer stöd kring hur de kan arbeta med
delaktighet tillsammans med barn med särskilda behov. Det finns exempelvis barn som
har svårt att ta till sig skriftig information, och för dessa barn upplevs Drömboken som
mindre användbar. Några mammor efterfrågar också mer stöd kring hur de kan tillämpa
projektets arbetssätt i relation till barn som råkat i svårigheter, såsom drogberoende eller
oplanerad graviditet. Mammorna upplever att diskussionen om framtidsmål och
framtidsdrömmar i dessa fall inte kan vara lika öppen och förutsättningslös, där
mammorna enligt egen utsago skulle behöva mer kunskap om vilka vägar framåt som
finns för dessa barn samt hur de kan stödja barnen på bästa sätt.

