
- Barns delaktighet 

Arvsfonden 



Vad är Allmänna Arvsfonden? 

• Instiftad av riksdagen 1928 

 

• Medel från dödsbon (inga legala arvingar eller testamente) 

 

• Kammarkollegiet förvaltar – Arvsfondsdelegationen beslutar 

 

• 7 miljarder kr i fonden 

 

• Avkastningen fördelas till nyskapande och utvecklande projekt 

genom projektstöd och lokalstöd 

 

• 2017: 333 projekt, 596 miljoner kr varav 145 Mkr till 

målgruppen barn 

 

 



Arvsfonden historiskt 

Barnbidrag  
Studiemedel 

Permobilen  Färdtjänst 
MVC   BVC  

Fritidsgårdar 
BRIS    FRIENDS    

Cirkus Cirkör 



Arvsfondens målgrupper 

• Barn 0-12 år 

 

• Ungdomar 13-25 år 

 

• Personer med funktionsnedsättning - alla åldrar 



Tre grundkriterier 

• Nyskapande och utvecklande 

 

• Delaktighet 

 

• Överlevnad 



Projektstöd - grundkriterier 

1. Nyskapande 

• utveckla metoder och verksamheter som inte redan finns 

 

• vidareutveckla en metod eller verksamhet för en ny 

målgrupp 

 

• vidareutveckla en metod eller verksamhet i en ny riktning 

 

• pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya 

former av mötesplatser 

 



Projektstöd 

2. Delaktighet 

• Projektet ska vara av och med målgruppen 

• Idén ska vara förankrad hos målgruppen innan ansökan 

skickas in 

• Målgruppen ska vara delaktig i initiering, planering och 

genomförande  

 



Projektstöd 

3. Överlevnad 

• Plan för fortsättning, ekonomiskt och 
organisatoriskt  

• Samarbetspartners (laguppställning)  

• Ett projekt kan överleva utanför den 

projektägande organisationen 



Arvsfonden som finansiär 

 

• Finansierar sociala innovationer. Civilsamhället 

definierar vad som behövs.  

 

• Målgrupper deltar på olika sätt beroende på 

projektets art och målgruppens förutsättningar.   

 



Hur bedömer vi målgruppens 

delaktighet (fokus på barn) 

• Vilka är det som ursprungligen definierar 

problemet/möjligheten?  

• Vem står som sökande?  

• Vilka roller har barnen i planeringen av projektet? 

• Vilka roller har barnen i projektets genomförande? 

•Hur når man barnen? Vilka barn når man och inte vilka når 

man inte?   

•Vilken roll har målgruppen efter projektets slut? 



Hur ser delaktigheten ut? 

Form av delaktighet 

Form av delaktighet Kännetecken  Du får Metodexempel 

Information Envägskommunikation 

Frågor och svar 

Veta Webb 

Trycksak 

Stormöte 

Konsultation Inhämta synpunkter 

Ofta punktinsats 

Tycka Enkät  

Fokusgrupp 

Åsiktstorg 

Dialog Utbyte av tankar 

Ofta flera tillfällen 

Resonera Open Space 

Cafémetoden 

Samarbete Aktiviteter planeras och 

genomförs 

Genomföra Framtidsverkstad 

Miniverkstad 

Idéverkstad 

Medbestämmande Gemensamt beslutsfattande Bestämma Rådslag 

Källa: Inter Acta, Dialog och utveckling 



Hur deltar barn i arvsfondsprojekt? 

• Barns delaktighet har förändrats över tid; i takt 

med samhällets syn på barn och deras 

delaktighet 

• Formen av delaktighet varierar beroende på typ 

av projekt och dess syfte, samarbetspartners och 

barnens ålder.  

 - Relativt få projekt riktar sig till och inkluderar 

yngre barn, 0-7 år 

 -Oftast barn från 10-årsålder upp till 18 år 

som deltar i projekt (tillsammans med yngre 

ungdomar) 

 

 

 



Några exempel på projekt där barns delaktighet 

är hög 

• Opratat, Funktionsrätt Sverige (barn som 

medforskare, utvecklar ny kunskap och insikt för 

närstående och professioner) 

 

• Podden Osynligt sjuk, för barn och ungdomar 

10-25 år som lever med cystisk fibros (barnen 

skapar innehållet och gör sin röst hörd) 

 

• Barnens kulturmiljö i Rydöbruk (barnen 

upptäcker och utforskar sitt samhälle) 

 

 

 

 



Här kan du nå oss 

Har du en projektidé kan du ringa och testa den: 

Frågor om projektstöd: 08-700 09 40 

tisdagar och torsdagar kl. 09.00-11.00 

  

Frågor om lokalstöd (byggprojekt): 08-700 08 41 

Torsdagar kl. 09.00-11.00 

 

Tel övriga dagar: 08-7000 800  

webbplats: arvsfonden.se  

e-post: info@arvsfonden.se 

 

 

mailto:info@arvsfonden.se

