Fem år av impact för barn – i korthet
I fem år har Kronprinsessparets Stiftelse möjliggjort projekt som motverkar utanförskap och främjar god hälsa
bland barn och unga. Stiftelsen har investerat i en diversifierad portfölj där projekten har olika grad av impact, finns
på olika platser i landet och når barn och unga i varierande situationer. Stiftelsen har gett stöd till organisationer
som tillsammans nått 143 000 barn under 2015.
RESULTAT HOS MOTTAGARNA
Att få stöd av Stiftelsen har medfört många fördelar för mottagarna. Inte minst har det fungerat som en
kvalitetsstämpel och en dörröppnare. Bland de projekt som lämnade slutrapport för verksamhetsår 2014 uppger 72
procent att det tack vare Stiftelsens stöd har blivit lättare att hitta annan finansiering.
”Vi har mötts av positiv respons från flera samarbetspartners som ser stödet från Kronprinsessparets
Stiftelse som en kvalitetssäkring av vår verksamhet, vilket underlättat samarbeten.” Futebol da forca
”Nu händer det! Vi har fått medel från Allmänna arvsfonden och vi har avtal klara med involverade
kommuner. Fler organisationer visar intresse för att vara med i projektet och det känns som vi nu är riktigt
på gång. Detta tack vare er som gjorde det möjligt!” Helena Graffman, Friluftsfrämjandet

IM P A C T P Å M Å L G R U P P E N
Stiftelsens sociala effekter har analyserats med kvalitativ metod. Representanter från målgruppen har svarat på
öppna frågor om sitt deltagande i projekten. Utsagorna har klustrats i meningsbärande teman och visar att den
största effekten för barnen och ungdomarna har skett inom:
• Ny livsstil och beteendeförändringar
• Positiva och stärkande möten
• Öppnat nya dörrar och på ett avgörande sätt skapat förutsättningar för en bättre framtid
Utsagorna vittnar om att de positiva effekterna för målgruppen har varit större än Stiftelsens initiala bedömning.
Ett resurseffektiv sätt att med låg risk göra investeringar för social impact, är att fokusera på så kallade direct
services eller scaling direct services. I praktiken: målgruppsnära arbete. Analysen visar också att Stiftelsens
satsningar på målgruppsnära arbete har lett till stor förändring för barn, även i de fall där Stiftelsens insats varit
relativt liten.
NY LIVSSTIL: Det finns tydliga vittnesmål om beteendeförändringar. Deltagarna berättar också om att de fått nya

vanor och förändrat sin livsstil:
”Det har gett mig livsviktiga saker. Jag lärt mig många saker som jag använder än idag. Både fysiskt och
mentalt. Jag har lärt mig att sätta mål och det hjälper mig med läxor. Jag mådde bättre efter, jag blev
piggare.” Rewing Aldabag, 16 år, deltagare Löparakademin
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POSITIVA MÖTEN: De intervjuade lyfter med få undantag det sociala sammanhanget som centralt. De beskriver att

det som varit mest betydelsefullt för dem som de positiva mötena:
”Det var coolt att vi fick bestämma själva! Det är alltid andra som bestämmer åt ensamkommande
ungdomar, i vanliga fall. Vi själva planerade och jämförde turneringen. Det var en fin gemenskap och mycket
glädje, mycket skratt. Det var roligt att träffa andra från liknande situationer och utbyta tankar och idéer
med dem.” / Musse Hosseini, SEF fotbollsturnering
ÖPPNAT NYA DÖRRAR: Det finns också exempel på deltagande barn som beskriver hur nya dörrar öppnats för dem.

Det är starten på att bryta en lång rad av olika uttryck för utanförskap. Intervjuade barn beskriver hur projekten
gett dem helt nya förutsättningar inför framtiden:
”På Läxhjälpen fick jag all hjälp jag behövde och började jag tänka på framtiden. Jag insåg att om jag skulle
fortsätta som jag gjorde och inte plugga alls skulle inte komma någon vart. På Läxhjälpen förstod jag att jag
behövde bra betyg, och jag såg andra som kämpade. Jag hade inte alls kommit in på gymnasiet annars. Mitt
mål är att bli psykolog. Nu när jag fått den här chansen känns det möjligt.” Fatmah Yusuf Abdi, 17 år,
deltagare i Läxhjälpen
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