
 
 

Starka mammor – en nyckel till integration 
 

Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och har bedrivits under tre år, 2019 -2022, 
inom föreningen Tidigt Föräldrastöd som har sin bas i mötesplatsen Kryddan i Lövgärdet, 
stadsdelen Angered i Nordöstra Göteborg. 
 
MÅL 

 Att nyanlända/ utrikesfödda föräldrar med hjälp av kulturtolkar ska känna sig 
tryggare i sin föräldraroll och ges bättre förutsättningar att integreras i samhället. 

 Att ge information och enskilt stöd och hjälp i kontakter med myndigheter och 
hälso-och sjukvård. 

 Att i samarbete med framför allt socialtjänsten i Lövgärdet, stärka det tidigt 
förebyggande arbetet och motverka rädslan för socialtjänsten.               

 Att skapa tillit och motivera till att söka stöd vid behov. 
 I samarbete med Angereds Närsjukhus sprida hälsoinformation. 
 Sprida konceptet kulturtolkar som föräldrastödjare. 
 Utforma en basutbildning för kulturtolkar  
 Skriva en metodhandbok som beskriver hur mydighetspersoner framgångsrikt kan 

arbeta med hjälp av kulturtolk 
 
VERKSAMHET 

- Mötesplatsen Kryddan i Lövgärdet  
- Föräldrautbildningar och kurser i kulturtolkarnas regi 
- Förälder i nytt land i samarbete med Integrationscentrum 
- Startat pappa-grupper 
- Dialogträffar som har föräldrarnas frågor som utgångspunkt tillsammans med 

skola, socialtjänst, familjecentral, polis, mödra-och barnhälsovård, ungdoms-
mottagning mfl. 

- Teman: föräldrarollen i Sverige, rättigheter och skyldigheter, barnperspektivet, 
gränssättning, funktionsvariation, att vara tonårsförälder, våld i nära relationer, 
sexuell och reproduktiv hälsa mm. 

- Områdesarbete: Dialogträffar i samarbete med Lövgärdesskolan med polis, 
trygghetssamordningen, bostadsföretag mfl 

 
SAMARBETSPARTNERS       

 Lokalt i Lövgärdet     
 Socialkontoret      
 Lövgärdesskolan 
 Familjecentralen 
 Socialtjänsten i Nordöstra GBG 
 Socialtjänsten 
 FCA –koordinatorer 
 GBG kommun centralt 



 Integrationscentrum  
 Angereds Närsjukhus 
 Sensus 
 Göteborgs Kyrkliga Stadsmissionen 
 Bräcke Diakoni 

 
RESULTAT för det övergripande målet att skapa TILLIT OCH TRYGGHET: 

• Kunskapen om och tilliten till socialtjänsten har ökat markant. 

• Föräldrar som genomgått föräldrautbildningarna känner en ökad trygghet i 
föräldrarollen när det gäller att skapa förtroendefulla relationer och kunna sätta 
gränser.  

• Viljan att vid behov ansöka om stöd hos socialtjänsten har ökat markant, från 3 
ansökningar innan projektets start 2019  till 75 ansökningar under 2021. 
 

RESULTAT i korthet: 
Intern kompetensutveckling: 

 Utarbetat en basutbildning för kulturtolkar – 17 kulturtolkar i föreningen har 
genomgått utbildningen + 13 externa från andra kommuner. 

  10 kulturtolkar i föreningen utbildade till kursledare i Förälder i nytt land 
  4 utbildade i handboken Prata med föräldrar – Equalcity-projektet 
 3 kulturtolkar(arabiska och somaliska) utbildade till kursledare i ABC.  

 
Kompetensutveckling riktad till myndighetspersoner: 

- Metodhandboken – Att kommunicera med kulturtolk som beskriver hur man som 
myndighetsperson kan öka tilliten och förbättra kommunikationen med hjälp  av 
kulturtolk (finns på vår hemsida) 

- Prata med föräldrar – är en handbok för tillitsstärkande dialog med utrikesfödda 
föräldrar som tagits fram inom Equalcityprojektet. (goteborg.se/pratamedforaldrar) 
Fyra av föreningens medlemmar är utbildade i materialet och har genomfört en kurs 
för en kommunal verksamhet. 
 

Föräldrautbildning:  
 Mellan hösten -20 och april -22 har 18 utbildningar av Förälder i nytt land 

genomförts, på somaliska, dari, arabiska och tigrinja. 186 föräldrar har genomgått 
utbildningen. 

 Dessutom har många andra kurser hållits , bland annat om hälsa, stresshantering, 
samarbete med dietister, mm.  

 Kulturtolkarna har bidragit till att alla föräldrar som deltagit i den digitala 
föräldrautbildningen utvecklat en digital kompetens. 

 
Utbildningar som tagits fram inom ramen för projektet och som vi nu anordnar 

- För kulturtolkar: Basutbildning för kulturtolkar  
Anmälan kan göras på vår hemsida: https://tidigtforaldrastod.se/utbildningar/ 

- För myndighetspersoner:     Prata med föräldrar och Att kommunicera med hjälp av 
kulturtolk – en metodhandbok 

- För utrikesfödda föräldrar:    Förälder i nytt land på arabiska, dari/persiska, somaliska 
och tigrinja. 

https://tidigtforaldrastod.se/utbildningar/


 
För mer information om utbildningarna kontakta Verksamhetsledare Bodil Frey, 
bodil.frey@tidigtforaldrastod.se, Tel. 073-401 09 77. 
 
Vill du ha vårt Nyhetsbrev?   Anmälan via vår hemsida:     www.tidigtforaldrastod.se  
På vår hemsida finner du en beskrivning av verksamheten inom föreningen, artiklar och 
intresseanmälan till de utbildningar som vi erbjuder samt vår Metodhandbok – Att 
kommunicera med hjälp av kulturtolk i pdf.format. 
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