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April 2012
Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

IDEELLT ENGAGEMANG

Äventyraren Johan Ernst Nilson: 
Att se eff ekterna av mitt jobb är värt varenda  
sekunds slit. De människor jag hjälper 
 skänker mig mycket mer än vad jag ger dem.

 3
TIPS

VARJE LITER GÖR SKILLNAD
För varje liter Ramlösa du köper skänker vi en liter rent vatten
till Röda Korsets olika vattenprojekt i Afrika. Tillsammans
har vi hittills samlat in över 50 miljoner liter vatten.

Tack för att du bidrar.

Nr. 6

Organisationslivet och det frivilliga 
engagemanget skapar ett medmänskligare Sverige.
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UTMANINGAR

Skapa bättre motiv 
för föreningslivets villkor

Sverige är ett av de länder i världen som har flest ideellt 
engagerade medlemmar i föreningslivet. Vi har en 
lång tradition av off entligt stöd för ett fritt och oberoende
organisationsliv.

E
ngagemanget i or-
ganisationerna på-
verkar den svenska 
välfärden. Det utgör 
en betydande del av 
samhällsekonomin. 
Det stärker demo-

kratin och medborgarskapet.
Riksdagen beslutade 2009 om en 

särskild politik för det civila sam-
hället. Politikens mål är att förbätt-
ra villkoren för det civila samhället 
som en central del av demokratin.

Vad har hänt, har villkoren för-
bättrats? Tre exempel ur en ny 
uppföljningsrapport pekar på poli-
tikens utmaningar.

930 000 arbetar ideellt
Det första handlar om att kun-
na sätta siff ror på civilsamhäl-

let för att veta om villkoren förbätt-
ras. Det är inte helt enkelt. Samhäl-
let förändras hela tiden och civil-
samhällets organiserande är en dy-
namisk del i den utvecklingen.

Statistiska centralbyrån har gett 
sig på uppgiften. Sverige har 211 000 
icke vinstdrivande organisationer. 
6 miljoner individer har 25 miljo-
ner medlemskap i dessa. Organi-
sationerna har 110 000 anställda 
och omsätter 212 miljarder kronor. 
Statens bidrag är 16 miljarder. Det 
fi nns 930 000 ideellt arbetande, som 
motsvarar 53 000 årsarbeten värda 
28 miljarder kronor.

Men olika undersökningar ger 
helt olika resultat för var och en 
av dessa siff ror. Mycket mer behö-
ver göras. Inom andra områden så-
som turismen läggs stora statistik-
resurser på att visa dess betydelse 
för regional ekonomi och tillväxt, 
vilket ger goda argument för olika 
typer av turismsatsningar. På lik-
nande sätt bör civilsamhället be-
lysas och skapa motiv för politi-
ken att förbättra föreningslivets 
villkor.

Handlar om välfärd
Det andra exemplet handlar 
om välfärden. Många av de 

i dag självklara inslagen i välfär-
den har en gång startat som initia-
tiv i det civila samhället. Den här 
sociala innovationskraften – att ti-
digt se sociala problem och behov 
och omsätta dessa i idé och hand-
ling – verkar för fullt, till exempel 
inom det frivilliga sociala arbetet. 
Det sker även i det idéburna företa-
gandet där överskott återinveste-
ras i verksamheterna – i förenings- 
och stiftelseanknuten aff ärsverk-
samhet, enskilda icke-vinstdri-
vande företag och kooperativa fö-
retag.

Polititiken borde arbeta mer 
strategiskt med att släppa fram 
dessa krafter, som kommer att bli 
allt nödvändigare för att hantera 
framtidens välfärdsgap. Nya for-

mer för samverkan med kommu-
nerna bör prövas, upphandlings-
reglerna behöver tillåta att soci-
ala och etiska krav ställs och det 
behövs en näringspolitik för civil-
samhällets entreprenörskap och 
företagande.

Oberoendet avgörande
Det tredje exemplet handlar 
om organisationernas obero-

ende. De sammanför individer för 
att på frivillig väg förverkliga idéer 
och drömmar i gemenskap med 
andra. Därmed utövas också ett ak-
tivt medborgarskap. Demokratin 
tar konkret form i vardagsaktion.

För att vinna denna demokra-
tieff ekt är oberoendet hos de ide-
ella föreningarna helt avgörande. 
Det måste fi nnas utrymme att va-
ra en kritisk röst, vilket är något av 
det viktigaste vi har för att utveck-
la och säkerställa en faktisk demo-
krati. I många sammanhang anges 
det som den i sig viktigaste förut-
sättningen för en god samhälls-
ekonomi.

Alla förändringar som gör att 
oberoendet ersätts av styrning ge-
nom ekonomiskt beroende är ett 
hot mot grundvalarna för verk-
samheterna. Uppföljningsrappor-
ten visar att bidragsgivningen går 
tvärtemot politikens inriktning – 
det har blivit ökad styrning. Det är 
mycket oroande.

”Det händer mycket 
inom den idéburna 
vården, skolan och 
sociala omsorgen 
i dag.”

Lars 
Pettersson
Generalsekreterare 
på Famna.

FOTO: MATS ÅSMAN

VI REKOMMENDERAR

Mats Bernerstedt
Ordförande Civos – Civilsamhällets 
organisationer i samverkan

Rapporten Civilsamhällets betydel-
se för välfärd, ekonomi och demokra-
ti fi nns på www.civos.se. En poli-
tik för det civila samhället (Proposi-
tion 2009/10:55) fi nns på reger-
ingens hemsida. Det civila sam-
hället – ett regeringsuppdrag med un-
dersökningar från Statistiska cen-
tralbyrån fi nns på SCB:s hemsida.

Civos deltar i dialogen med re-
geringen om villkoren för civil-
samhällets organisationer. Väl-
kommen med idéer och syn-
punkter! info@civos.se

LÄS MER

Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög  kvalitet 
 motiverar vi våra läsare att agera.
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Citera oss gärna, men ange källan.

Vi får våra läsare att lyckas!

Det är ingen hobby
– det är mitt liv

Emma, rock/popkonsulent 
och möjliggörare, träffar du 
hos Bilda i Umeå.

Bilda är förmodligen Sveriges bästa studie förbund för dig 
som vill göra och spela musik. Vi hjälper till med allt från 
replokaler till spelningar. Och med att förverkliga idéer. Vi kan 
och vi vill för att vi har varit med själva. Och vi försvarar allas 
musikaliska rättigheter. Läs mer om och hitta ditt närmaste 
Bilda på bildamusik.nu.
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Regeringen vill möjliggöra sam-

verkan mellan kommuner och 

ideella organisationer med att 

hitta långsiktigt framgångsrika 

samverkansformer på lokal och 

regional nivå. Enligt motionen 

ska Linköpings kommun ta fram 

ett program för samverkan med 

civilsamhället med syfte att iden-

������� 	�
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grammet omfattar både civilsamhällets organisationer 

och aktörer utan formell organisation.

– Syftet med programmet är att formulera Linköpings 

kommuns ambition och vilja att ta sin del av ansvaret för 

att stödja och utveckla samverkan mellan kommun och 

den idéburna sektorn. Civilsamhällets och den sociala  

ekonomins roll ska synliggöras och uppmärksammas. 

����������� �����
��������� ��� �������� ���	������ ���-

hälle med social och ekonomisk utveckling för olika 

målgrupper, berättar Carina Boberg, kommunalråd för 

Linköping kommun.

Samarbete en framgångsfaktor
För kommunen är det viktigt att ha en fungerande dialog 

med civilsamhället. 

– När vi arbetade med att ta fram det här programmet 

skapade vi en referensgrupp med företrädare för olika 

perspektiv. Det var viktigt för oss att få en helhetsbild 

och att skapa en gemensam ambition så att vi kan stödja 

varandra. Varken kommuner eller ideella föreningar kan 

göra allt jobb på egen hand, alla måste vara delaktiga och 

samarbeta, menar Carina Boberg.

Ceremoni vid undertecknande
Intresset från föreningarna har varit väldigt stort. Många 

diskussioner har förts om hur de ska gå vidare.

– Efter att beslutet har gått igenom och överenskom-

melsen har undertecknats anser vi det viktigt att ha en 

ceremoni för alla inblandade. En fråga som har uppkom-

mit i samband med detta är hur gör man med de som inte 

har varit med vid undertecknandet men vill komma med 

i efterhand? De är välkomna, men vid ceremonin är det 

viktigt att de som har varit delaktiga ska vara med vid 

 undertecknandet av överenskommelsen och fortsätta 

sprida arbetet.

Det finns ett behov och intresse av att gemensamt driva projekt där ideella och 

offentliga aktörer kan delta. År 2008 beslutades det att ett socialekonomiskt 

program ska tas fram.

Ett samarbete mellan  
kommun och den ideella sektorn

 CARINA BOBERG

www.linkoping.se
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– Vårt huvuduppdrag är att synas 

och höras. Vi vill sätta större fokus 

på globala frågor som rättvisa och 

hållbar utveckling, säger Tinde 

Carlbrand, ageravolontär i Uppsala 

domkyrkoförsamling. 

– Vi utbildades i samband med 

Almedalsveckan. Då hade vi teore-

tiska pass samtidigt som vi genom-

förde aktioner för Fairtrade och 

klima trättvisa, berättar hon. 

Ageravolontärerna tillhör det nätverk av 

 internationella grupper som finns i Svenska 

kyrkans församlingar. Grupperna består av 

personer som har en sak gemensam; längtan 

efter en rättvis värld. Tillsammans arbetar de 

ideellt med insamling, påverkan och interna-

tionellt engagemang. 

Senast i raden av projekt som Tinde och 

hennes internationella grupp deltog i var  

Svenska  kyrkans fastekampanj. 

– Vårt huvudprojekt har varit ett insamlings-

arbete kring fastekampanjen men vi anord-

nade även en marsch genom Uppsala för att 

informera om hungersnöd; att det finns mycket 

mat men att den inte är rättvist fördelad.

Och om ageravolontärerna och de 

internationella grupperna arbetar för 

att öka medvetandet hemma i Sverige 

så finns Svenska kyrkans humanitära 

pool redo att åka till länder som är 

drabbade på ett eller annat sätt. Mi-

kael Wiking har haft flera uppdrag 

inom Svenska kyrkans humanitära 

arbete och fanns till exempel på plats 

i Haiti efter jordbävningen.

– Min roll då var att stödja de psykosociala 

insatserna inom Svenska kyrkans partner-

organisationer i ACT-alliansen, berättar han. 

– Vi jobbade också mycket i skolor på lands-

bygden utanför Port au Prince. Här handlade 

det om att stödja lärarna att kunna hantera 

elevernas stress och rädsla efter jordbävningen, 

att ge dem psykosociala verktyg för att hantera 

klassrumssituationerna som ofta kunde vara 

svåra året efter jordbävningen då så många 

mist familjemedlemmar eller själva skadats.

Vill du ha mer information om Svenska 
kyrkans internationella arbete eller själv 
gå med i en internationell grupp? 
Besök www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete.

Svenska kyrkan jobbar  
för en bättre värld

De är unga, engagerade och agerar röster åt Svenska kyrkan för att påverka för 
klimaträttvisa, rättvis handel och människors rätt till mat. Konceptet ageravolontärer 
föddes under sommaren 2011 och nu ett år senare är det dags att utbilda nya  
personer mellan 18 och 30 år som har drivkraften att förändra världen. 

Mikael Wiking

Tinde Carlbrand
FOTO: AGERAVOLONTÄRERNA
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Fråga: Vilken är din största drivkraft för att arbeta ideellt?
Svar: Det ger mig otroligt mycket. Att se glada leenden hos 
människor som fått det lite bättre tack vare mina insatser 
gör mig lycklig på riktigt.

Från 4 000 meters höjd över havet i Peru  
får jag efter några försök äntligen kon-
takt via Skype med äventyraren Johan 
Ernst Nilson. Med två brutna revben be-
finner han sig i slutspurten av sin drygt 
ett år långa expedition Pole to Pole. Expe-
ditionen startade vid Nordpolen och ut-
maningen var att ta sig till Sydpolen. 

Resan har inneburit flera typer av fy-
siska äventyr, från segling över ishav, till 
cykling genom Latinamerika och simtu-
rer i breda floddeltan.

– Jag ville göra en resa som var en kom-
bination av alla de prövningar jag haft 
under mina 20 år som upptäcktsresande. 
Det har varit jättehäftigt. Men den fysi-
ska ansträngningen och de strapatser jag 
utsatt mig och mitt team för under det 
senaste året var bara en liten del av expe-
ditionen. Den största och viktigaste biten 
för mig är de vistelser vi gjort hos ideella 
organisationer längs vägen. 

En gripande upplevelse
– I Columbia besökte vi Operation Smi-
le som bidrar till att barn med ansikts-
deformiteter runt om i världen får den 
operation de behöver för att kunna le-
va ett normalt liv. Här fick jag vara med 

under en operation, vilket givetvis var 
en gripande upplevelse. För Läkare Utan 
Gränser i  Nicaragua gjorde jag intervju-
er med barn och vuxna som filmades för 
dokumentation. Vi gästade även flera av 
Svenska Postkod lotteriets förmånstaga-
re, Röda Korset, Unicef, SOS Barnbyar och 
många andra organisationer. Samman-
lagt under  resans gång hann vi med hela 
14 stycken. Hos samtliga fascinerades jag 
av hårt arbetande läkare, sjuksköterskor 
och andra volontärarbetare.

Arbetar hälften av sin tid ideellt
Johan berättar att han har som måtto att 
alltid jobba hälften av sin tid ideellt, både 
utomlands och i Sverige. Han gör över 50 
föreläsningar och möten med organisa-
tioner per år.

– Jag pratar med barnen om motiva-
tion och självförtroende. Det finns en bild 
i svenska skolor om att då man gör fel är 
man en förlorare. Det är tvärtom – det är 
av felen man lär sig. Misstag blir kunskap 
om de används på rätt sätt. Man måste 
våga ta risker för att vinna, det är jätte-
viktigt att förmedla detta till barn. 

För stiftelsen MinStoraDag är Johan 
ambassadör. Han är även motivations-
coach hos Mentor, samt ambassadör och 
president för ett flertal organisationer. 
På frågan om hur han hinner med både 

”Allt är möjligt så länge  
vi har drömmar och vilja”

SANNA CEDERSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

FÖRÄNDRING

ENGAGEMANG GENOM ÄVENTYR

INSPIRATION

 ■ Ditt starkaste minne av 
ideellt arbete?
– Det är när jag efter många må-
naders förberedelse och en lång 
vandring tillsammans med barn 
från MinStoraDag nådde toppen 
på Kebnekaise. Då började plöts-
ligt en liten pojke gråta. Jag tog 
honom i handen och frågade om 
han hade ont, om det var därför 

FRÅGOR & SVAR

PROFIL

Johan 
Ernst 
Nilson

 ■ Född: 1969 
i Stockholm

 ■ Känd som: 
Svensk upp-
täcktsresande

 ■ Aktuell: 
Jobbar aktivt 
med Ramlö-
sas och Röda 
Korsets Vat-
tenfond som 
hittills gene-
rerat 50 mil-
joner liter rent 
vatten till be-
hövande i Afri-
ka. Genom en 
app kopplad 
till projektet 
har svenska 
folket också 
gått motsva-
rande ett varv 
runt jorden för 
att bidra till 
rent vatten.
KÄLLA: WIKIPEDIA

äventyrandet och det ideella arbetet sva-
rar Johan att det handlar om att ta sig tid.

– Att se effekterna av mitt jobb är värt 
varenda sekunds slit. Min egen vänd-
punkt i livet kom när jag började ge. Det 
var först då jag kände mig genuint lyck-
lig. Det låter klyschigt, jag vet, men lycka 
består inte av materiella ting – lycka 
kommer när man delar med sig till an-
dra. De människor jag hjälper skänker 
mig mycket mer än vad jag ger dem.

Uppfyll dina drömmar
Drömmar beskriver Johan som det ord 
som passar bäst in på honom själv. Han 
berättar att han alltid strävar efter att 
uppfylla sina drömmar.

– När jag var 15 år ville jag bli pianist. 
Ingen trodde att jag kunde lära mig spe-
la piano. Men jag bestämde mig för att det 
kunde jag visst, jag skulle bli en riktigt bra 
pianist. Och det blev jag. En tid jobbade jag 
som pianist i Frankrike. Några år senare 
tog jag beslutet om att bli äventyrare och 
nu är jag det. Allt, precis allt är möjligt så 
länge vi har drömmen och viljan. Tyvärr 
är det många människor som tränger un-
dan sina drömmar. Gör inte det. Drömmar 
finns till just för att uppfyllas!

”Jag tror att det 
är viktigt att hitta 
något man verk-
ligen brinner för.” 

Tillväxt
Jämställd

Resor som förändrar!

Läs om våra projekt och resmål på
www.volontarresor.se

Du kan känna dig trygg när du reser med oss. 
Volontärresor står för lång erfarenhet & stor kunskap.

Vi är även duktiga på organisera bra 

volontärresor för företag och dess anställda!

Åk med
oss som 
volontär!
- välj bland 20 länder!

Tel: 08-23 93 00
Epost: info@volontarresor.se

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd  
ger kostnadsfritt råd, stöd och information  

till enskilda samt anordnar utbildningar.

Välkommen att kontakta oss!
08-643 09 88,  08-531 911 10

syd@adb-stockholm.org
www.adb-stockholm.org

www.sios.org
Huvudman för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd

Acceptera aldrig  
diskriminering!
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han grät? Nej, svarade han, jag grå-
ter för att jag är så stolt över mig 
själv för att jag klarade att nå än-
då upp.

 ■ Är det fel att jobba ideellt 
för att känna sig duktig?
– Absolut inte. Att du mår gott av 
att hjälpa andra är ett tecken på 
att du är en sund och god män-

niska. Se det som investering i din 
egen lycka.

 ■ Hur kan man bidra trots att 
man inte har lika mycket tid 
till det som du?
– Jag tror att det är viktigt att hit-
ta något man verkligen brinner 
för. Det kan vara barn, djur, natur, 
kvinnors rättigheter eller något 

annat. Det är alltid lättare att en-
gagera sig i det som ligger närmast 
hjärtat. Har du inte tid att jobba 
ideellt kanske du har råd att skän-
ka en slant. Alla bidrag gör nytta, 
även en tjugolapp.

 ■ Tips på hur man kan  
göra nytta för andra här  
på hemma plan?

– Hjälp en gammal dam över ga-
tan, fråga din stressade granne om 
han behöver en extra hand, besök 
en ensam människa… Det finns 
massor du kan göra varje dag och 
det fina är att du får uppleva resul-
tatet av dina gärningar på en gång. 
Ta för vana att hjälpa tre männis-
kor varje dag. Det gör både dem 
och dig glada.

BIDRA PÅ DET SÄTT SOM PASSAR DIG
”Det är alltid lättare att engagera sig i 
det som ligger närmast hjärtat. Har du 
inte tid att jobba ideellt kanske du har 
råd att skänka en slant”, tipsar Johan 
Ernst Nilson.
FOTO: NASH

Orginasationer
förenar och  
stärker Sverige
Det finns en myt om att 
människor inte vill enga-
gera sig, framför allt unga. 
Men forskning visar att 
allt fler jobbar mer ideellt 
och idéburet. 

Det som förenar människorna 
som är med i en förening är vil-
jan att förändra världen. Känner 
man att något är fel så försöker 
man ändra på det, både sitt eget 
liv och omvärlden. 

– Före ningslivet i Sverige byg-
ger på att man själv kan förändra 
sin situation med hjälp av andra, 
förklarar Anna Carlstedt, för-
bundsordförande i IOGT-NTO.

Sverige har en samhällsut-
veckling som blir alltmer indi-
vidcentrerad, medan det svens-
ka föreningslivet drar åt det kol-
lektiva. Det är en mottrend som 
är viktig.

– När människor engagerar sig 
märker de snabbt att genom att 
engagera sig utvecklas man. Om 
man gör saker för andra blir det 
bättre även för en själv.

Enligt Anna är idéburna orga-
nisationer en utmärkt demokra-
tiskola. I näringslivet är det ofta  
företagsledningen som talar om 
hur det ska vara. I en ideell orga-
nisation är alla medlemmar 
 delaktiga, tillsammans måste 
man sätta upp idéer och komma 
överens om hur man ska arbeta.

Du kanske?
Hoppas det, för vi behöver fler. Fler som bryr sig om hur det går för våra ungdomar.

Tillräckligt mycket för att lägga några timmar i månaden på att snacka med en av dem. 
Om livet och annat som känns lite viktigt.

Tillräckligt mycket för att bli mentor. Läs mer på mentor.se.

Just nu söker vi mentorer i Göteborg, Malmö och Stockholm!

Mentor är en ideell organisation som arbetar för att unga ska välja bort droger och våld. Det gör vi genom att stärka 
relationerna mellan unga och vuxna. Tillsammans med engagerade företag, skolor och vuxna genomför vi mentor-
program för ungdomar, ger stöd till föräldrar, sprider kunskap och bildar opinion. Vill du veta mer? Ring oss på 08-789 11 80 
eller besök vår hemsida www.mentor.se Välkommen.
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INSPIRATION

Frivilligt arbete – en stark 
svensk tradition och rättighet

IDEELLA ARBETSINSATSER. De ideella arbetsinsatserna i Sverige motsvarar 400 000  års arbeten motsvarande ett värde av 150 miljarder kronor.  FOTO: THINKSTOCK 

Det hävdar Göran Pettersson,  som 
representerar Forum för frivilligt 
socialt arbete, en intresseorganisa-
tion för samtliga ideella riksorga-
nisationer.

– Organisationslivet och det fri-
villa engagemanget behövs för att 
Sverige ska utvecklas och vara ett 
medmänskligt samhälle, säger han.

– Vi har många miljoner medlem-
mar, genom Svenska kyrkan, Bris, 
Rädda Barnen, Röda Korset och så 
vidare. Sverige är världsledande 
på ideellt engagemang. Störst är 
idrottsrörelsen, därefter kommer 
de sociala verksamheterna. 

Ursprungskraften hotas
Trenden just nu är att off entlig 
verksamhet vill organisera mycket 
av det ideella arbetet. Frågan är vad 
detta kommer att innebära.

– För det första bryter det en 
stark svensk tradition med frivil-
ligt arbete som en demokratisk  
 aktör och rättighet. Om kommu-
ner går in för att ta över frivil-
ligarbetet tas ursprungskraften 
bort och vi ser framför oss en mer 
 instrumentell syn på det frivilliga  
engagemanget. Vi ser också ett 
tydligt samband mellan neddrag-

ningar av det off entliga åtagan-
det och ett engagemang av volon-
tärer. 

Medborgarvittnen
Det handlar många gånger om 
bristande kunskap och om kom-
muner som lider brist på pengar 
och då tar till möjligheten att anli-
ta frivilliga enskilda personer. 

Det är viktigt att komma ihåg 

 individen som utför frivilligarbe-
tet och att den har möjlighet att 
 påverka sitt arbete. Att vara med-
borgarvittne är en annan vik-
tig funktion. Det handlar då om 
att  vara en opartisk person som 
kan varna om inte en verksam-
het fungerar som den ska. Om det 
 frivilliga arbetet hanteras av fri-
stående organisationer så fi nns 
det inga bindningar eller speciel-

la hänsyn till det off entligas som 
 behöver tas. 

– Mångfalden i samhället har ett 
egenvärde i sig, säger Göran Pet-
tersson. Ett samhälle mår bra av 
en mångfald av metoder, idéer och 
verksamhetsformer. Mångfalden 
ökar mer om människor självstän-
digt har valt att vara aktiva i orga-
nisationer som är oberoende från 
den off entliga verksamheten.  

Visst har det off entliga en vik-
tig roll att fylla i det här samman-
hanget. Det är dock viktigt att 
 rollerna mellan den idéburna sek-
torn och det off entliga blir tydliga. 
Ett antal kommuner har nu till-
sammans med den idéburna sek-
torn på orten träff at lokala över-
enskommelser som bland annat 
beskriver hur kommunen på ett 
bra sätt kan främja den idéburna 
sektorn utan sammanblandning 
av roller, uppgifter och ansvar. 

400 000 årsarbeten
Det ideella engagemanget har ald-
rig varit så stort som det är i dag. 
Befolkningsstudier som har gjorts 
under 20 år visar att engagemanget 
har varit konstant eller till och med 
ökat något under de senaste åren. 

De ideella arbetsinsatserna i 
Sverige motsvarar 400 000 års-
arbeten motsvarande ett värde av 
150 miljarder kronor. 

Forum för frivilligt socialt arbe-
te verkar för att förbättra förutsätt-
ningarna för ideellt arbete  genom 
främst tre arbetssätt; politisk på-
verkan, off entliga arrangemang 
och verksamhetsstöd.

 ■ Fråga: Finns det något att 
vinna på att det offentliga tar 
över ansvaret för det omfat-
tande ideella sociala arbetet i 
Sverige? 

 ■ Svar: Knappast, det skulle 
bryta en stark svensk tradition 
av framgångsrikt ideellt frivillig-
arbete.

 MARIE LOUISE AARÖE

redaktionen@mediaplanet.com

SÅ LYCKAS VI

SOCIALT ARBETE

 ■ Forum för frivilligt socialt 
arbete är en intresseorganisa-
tion för socialt inriktade ideella  
organisationer i Sverige, en 
plattform för kunskapsutbyte 
och idéutveckling för en fri och 
växande ideell sektor. 

 ■ Forum hävdar betydelsen  
av ideellt engagemang för 
 välfärden.

 ■ Genom politisk påverkan, 
opinionsbildning, kunskaps-
utbyte och verksamhets- 
utveckling förbättrar Forum 
förutsättningarna för det ideel-
la engagemanget. 

 ■ Fullvärdigt medlemskap är 
öppet för organisationer som 

bedriver frivilligt socialt arbete  
som ideell förening, stiftelse 
 eller trossamfund.

 ■ Forum har närmare 40 med-
lemsorganisationer, däribland 
Svenska kyrkan, Frälsnings-
armén, Individuell Människo-
hjälp, Brottsofferjourernas Riks-
förbund, BRIS, Rädda Barnen.

 ■ Forum har under ett  antal 
år drivit frågan om Spelregler  
mellan det offentliga och de 
ideella organisationerna, vilket  
har lett fram till en överens-
kommelse mellan regeringen, 
de idéburna organisationerna 
och Sveriges kommuner och 
landsting.

FAKTA

”Ett samhälle mår 
bra av en mångfald 
av metoder, 
idéer och verksam-
hetsformer.”

Göran Pettersson
Forum för frivilligt socialt arbete. FOTO: OLOF JONN

ÖPPNA FÖR 
DIALOG
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Det hävdar IngaLill Dahlquist, 
som är ordförande i lokalföre-
ningen Örebro. Hon arbetar 
sedan  många år som övervakare,  
häktesbesökare och cirkelledare. 

”Bättre framtid”
– Vi är två medlemmar som dri-
ver en cirkel vid Kumlaanstal-
ten för sju intagna under elva 
veckor.  Cirkeln ”Bättre framtid” 
tar upp ämnen som ekonomi, 
missbruk, etik, arbete och fritid 
och bostadsfrågor.

– Man ser eff ekten redan efter  
första mötet, att de sträcker på 
ryggarna, berättar IngaLill. Det 
är ett tacksamt arbete, vi gör 
skillnad. De fl esta intagna  har 
en kriminell bakgrund och vet 
ingen ting annat, vet till exempel  
inte att man kan ha en dialog 
med kronofogden, att man kan 
stå i bostadskö trots att man 
sitter  inne, att man har förtur 
till studier vid folkhögskola.

– Och, säger IngaLill Dahl-
quist, jag lär mig också mycket 
av mötet med de intagna. Det är 
så givande.

Det låter på henne som om 
hon arbetar mer eller mindre 
heltid ideellt. Samtidigt driver 
hon en egen handarbetsbutik i 
Örebro.

– Vi har alla våra förenings-
möten hos mig och vi har med-
lemmar som passar butiken när 
jag har uppdrag. De tycker att 
det är så viktigt.

Frivilligarbete 
med kriminella 
gör skillnad

GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

 ■ Fråga: Vilken nytta gör 
 frivilliga insatser i kriminal-
vården? 

 ■ Svar: Stor skillnad, de får 
de intagna att räta på ryggar-
na och inse sina rättigheter 
och möjligheter.

”Man ser effekten 
 redan efter  första 
mötet, att de sträcker 
på ryggarna.”
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– Vi har visat att vi menar allvar med att 
utveckla samverkan med civilsamhället, säger 
 Lennart Bondeson, (KD), kommunalråd och 
högst ansvarig för frågan. Vi vill ännu mer och 
arbetar brett för att fortsätta utvecklingen. 

– För att stärka den sociala ekonomin utvecklar 
vi upphandlingar med social hänsyn. Förfråg-
ningsunderlagen är utformade så att även ideella 
krafter lättare kan lägga anbud.

– Vi bidrar till Stiftelsen Cesam för ett 
fristående ideellt utvecklingscentrum, IUC, som 
arbetar med att stödja samverkan mellan före-
ningar, organisationer och kommunala verksam-
heter. Cesam har nyligen fått ett utökat bidrag 
för att på IUC bedriva volontärförmedling. 

– För oss politiker har det varit viktigt att 
 volontärverksamheten utvecklas inom civilsam-
hället säger Lennart Bondesson.

Inspirerande mötesplats
– Tusentals årsarbeten utförs av frivilligsektorn, 
berättar Per Hector, ansvarig på IUC. Då måste 
vi självklart ha ett utvecklat center för dessa. 
Vi vill skapa modeller, bidra i spelregelsproces-

sen mellan föreningslivet och Örebro kom-
mun och vara föreningarnas näringslivskontor. 
Dessutom  måste även föreningslivet förändras. 
Folk vill inte sitta på möten, man vill agera. Hit 
kan man komma  och få tips på vad som bjuds i 
 för eningsväg. 

Mötena ger kraft
– Små föreningar behöver ett språkrör, säger 
 Helena Astvald, ordförande i Örebro Fören-
ingsråd som i dag har 140 medlemsföreningar. 
Vår ambition är att hitta en gemensam mötes-
plats med expeditioner, mobila kontorsplatser, 
och lokaler för sammanträden och utbildningar i 
samarbete med exempelvis IUC.

– Det är mötena mellan människor som är det 
viktiga. Det är då som kreativiteten skapas och 
energin utvecklas. I dag är det många små före-
ningar som arbetar i sin ensamhet. 

Örebro utsågs förra året till den föreningsvänligaste kommunen. Mer än hundra föreningar  
har nu undertecknat den överenskommelse som har arbetats fram i dialogform med ett  flertal 
 åtaganden för Örebro kommun att leva upp till.

Örebro – Sveriges  
föreningsvänligaste kommun

För mer information: www.orebro.se/civilasamhallet

Från vänster: Per Hector på Ideellt UtvecklingsCentrum, Helena Astvald 
Örebro Föreningsråd och Lennart Bondesson Örebro Kommun.

Vilken otrolig 
förmån att få möjlighet 

att vara med och rädda en 
annan människas liv. Om det går 
att använda ny teknik för det här 

ändamålet så är det 
fantastiskt välkommet.

Filippa Reinfeldt,
Sjukvårdslandstingsråd (M)

”

”
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NYHETER

Stigmatiseringen bygger på gene-
raliseringar där man sätter alla i 
samma fack och man bortser från 
de inneboende styrkorna i områ-
dena och de boendena. 

– Den allmänna stigmatiserande 
bilden av förorten och dess  boende 
ger upphov till en stor frustration 
bland förortsborna. Den sätter  i 
gång negativa sociala följder, att 
känna skam över var man bor, att 
undvika att umgås med  sina gran-
nar och att inte längre  våga hop-
pas på en ljus framtid,  berättar 
Ester Barinaga, forskare vid 
Copen hagen Business School och 
grundare av Förorten i Centrum.

Den allmänna blicken
För att det ska kunna ske en för-
ändring i synen på förorterna 
måste  den allmänna blicken för-
ändras. Ändringen ska ske med 
hjälp av kollektiv samtidskonst.

– Förorten i Centrum skapar en 
plattform för dialog och samver-
kan mellan människor med olika 
bakgrund och identitet med hjälp 

av kollektiv muralkonst. Hand-
ledda av en professionell konst-
pedagog utförs målningarna av de 
 boende i området. Vilka motiv som 
ska skildras och vilka berättelser 
som ska förmedlas mejslas fram 
under en lång dialogprocess som 
sedan ligger till grund för mural-
målningen. 

Genom sina berättelser och bil-
der påverkar de bilden av sin när-
miljö i den samtida debatten. Man 
arbetar fram en gemensam berät-
telse som de kan känna stolthet 
över och som projicerar dem in i 
framtiden.

Konsten ett verktyg
Muralmålningarna är inte målet,  
utan bara ett medel att sätta i gång 
en dialogprocess. Målningarna 
skapar en plattform för de boende 
att berätta sin historia på, en bild 
som bygger på deras egen bild av 
området. 

Organisationen samarbetar 
även med skolor. De får elever från 

förortsskolor och innerstadssko-
lor att träffas och jobba tillsam-
mans. Även här använder de mu-
ralmålningen som verktyg att 
skapa  dia log runt vilka de är, vilka 
de vill  vara och vilket samhälle de 
vill bygga tillsammans.

– Vi jobbar med möten mel-
lan olika samhällsgrupper, grup-
per som med största sannolikhet 
aldrig  skulle ha träffats. Vi vill få 
dem att mötas och prata. Vad är det 
vi vill berätta? Vad är din historia, 
vad är min? Hur ska vi berätta den? 
Muralmålningsprocessen ska ta 
lång tid att göra, mellan sex till 
 åtta månader, för det är dialogen 
som står i centrum.

Skapa ny dialog
Den kollektiva processen bakom 
skapandet av konsten är ett bra 
verktyg i arbetet med social håll-
barhet och gemenskap i samhället. 

– Vi vill reartikulera dialogen och 
debatten i Sverige om dessa områ-
den och dess boende. Genom sina 
berättelser och bilder deltar de bo-
ende i förorterna i det offentliga 
rummet och påverkar bilden av sin 
närmiljö i den samtida debatten, 
menar Ester Barinaga.

Ester 
Barinaga
Forskare vid 
Copen hagen 
 Business School 
och grundare   
av Förorten  
i  Centrum.
FOTO: SARRI HAMSHO

KONST KAN SKAPA  
PLATS FÖR DIALOG

 ANNIKA GAVRIC

redaktionen@mediaplanet.com

I Sverige tittar vi fortfaran-
de på vissa av våra förorter  
och dess boende med 
 stigmatiserande ögon. 
 Detta ger negativa konse-
kvenser för samhället.

ELEVER FRÅN förortsskolor och innerstadsskolor träffas och jobbar tillsammans. FOTO: SAMIRA YOUSEF

FOTO: SAMIRA YOUSEF

Hjälpmedel

Bilanpassning

Bostadsanpassning

Bi

Bo

Seminarier för 
brukare

och
yrkesverksamma

Gratis inträde!
www.hjultorget.nu

22-23 maj 2012
Kistamässan Stockholm

Transplantationer räddar liv! 
Det behövs mycket forskning.
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

ger bidrag till transplantationsforskning 

www.gelinfonden.org

Bankgiro: 5417-1889
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 ■ Du har arbetat som revisor  
i många år – hur har den 
 ideella/idéburna sektorn för-
ändrats och sker det något 
just nu? 
– De ideella organisationerna har 
generellt sett blivit mer professio-
nella i sin verksamhet.  Det har 
också blivit allt viktigare att mäta 
resultat och måluppfyllelse på alla 
håll. Just nu så väntar jag bara på 
att  ”proppen ska gå ur ketchup-
flaskan” och att den ideella sek-
torn kraftigt förbättrar sig när det 
gäller att mäta vilken effekt man 
har – vad man gör för skillnad. 

 ■ Vilka nya utmaningar finns 
för branschen?
– Efterfrågan på bättre mätning-
ar och redovisning av uppnådda 
 effekter ställer nya krav. Samti-
digt finns det inget anpassat re-
gelverk eller normer för ideella or-
ganisationer.  Årsredovisningsla-
gen – som i grunden är gjord för 
företag – måste följas av ideel-
la  organisationer. Men det som 
 enligt  Årsredovisningslagen ska 
mätas  och redovisas ger ingen rele-
vant bild av en ideell verksamhet. 
 Näringslivets begrepp och model-
ler har spritt sig till den ideella sek-
torn, vilket kanske inte alltid varit 
så bra för denna.

 ■ Vad är speciellt med en 
 ideell verksamhet? 
– Man kan säga att en ideell orga-
nisation fungerar tvärtemot ett 

vinstdrivande företag. Hos företa-
get är verksamheten ett medel för 
målet att få in pengar/maximal 
vinst. Hos den ideella organisa-
tionen är medlet pengar för att nå 
målet som är att maximera den 
ideella verksamheten. Genom att 
verksamheten tvingas in företa-
gens årsredovisningsmall hamnar 
fokus på fel ställe. Den som läser en 
årsredovisning från en ideell orga-
nisation kan sällan se vilken effekt 
de insamlade pengarna har fått 
 eller hur väl organisationen upp-
fyllt sina mål. 

 ■ Varför är det så viktigt att 
mäta och redovisa effekterna?
– För insamlingsorganisationer är  
det en väg att konkurrera om 
pengar na. De som lyckas presen-
tera vad de vill och vad de åstad-
kommer med insamlade med-
el får lättare in pengar eftersom 
 givarna känner sig trygga. För 
medlemsorganisationer blir det 
lättare att värva medlemmar. För 
de flesta   typer av organisationer 
gäller att deras intressenter får 
bättre   information och även att 
den  interna styrningen förbättras.  
Våra erfarenheter från våra klien-
ter är  positiva.

– Det finns en attityd inom den 
ideella sektorn av att ”det går bra 
ändå”. Det kanske har gällt i viss 
mån hittills men det fungerar 
nog inte längre. På senare tid har 
folk fått upp ögonen för vikten av 
att pengarna verkligen gör nytta. 
Många pratar om att de vill bidra 
till konkreta utvecklingsprojekt 
– i stället för ren ”välgörenhets-
organisationer” där man är 
rädd att pengarna försvinner på 
 vägen. 

Mått på effekt 
blir allt viktigare

Benny  
Wieweg
Auktoriserad 
 revisor.

 EVA GUSTIN

redaktionen@mediaplanet.com

FÖRORTEN I CENTRUM
Från vänster: Saadia Hussain (konstnärlig  ledare, Stockholm), Samira 
Yousef (verksamhetsledare  Stockholm), Ester Barinaga (grundare och 
 forskningskoordinator), Björn Carnemalm (konstnärlig ledare Malmö), 
Petra Kuritzén (verksamhetsledare  Malmö). FOTO: SARRI HAMSHO

FRÅGOR & SVAR 

Mångfald  
ett faktum
Vi har kommit långt i 
 Sverige med hur vi arbe-
tar med diskriminering, 
men det finns utrymme  
för effektivare och fram-
gångsrikare integration.

– Det existerar dolda och icke-
dolda hinder som gör att män-
niskor fortfarande exkluderas. 
Vissa attityder i samhället för-
värrar, men grundproblemet 
 ligger hos de makt(miss)förhål-
landen som är inbyggda i syste-
met. En bidragande faktor till att 
det är svårt att bekämpa diskri-
minering är även de drabbade,  
som inte känner att de kan ta 
upp frågan. Många känner inte  
till sina rättigheter och där-
för är det viktigt att sprida kun-
skap och mod till dessa utsatta 
individer,  menar Bojan Brstina, 
 jurist.  

Utvecklingen går framåt
Det finns många olika instanser  
och aktörer som arbetar med att 
få bort diskriminering i sam-
hället. Från det statliga hållet 
i form av diskrimineringsom-
budsmannen och integrations-
ministern. Det civila samhället  
och föreningar, samt enskilda 
aktivister och nätverk jobbar 
även de för att hålla kvar frågan 
på agendan.

– Majoriteten i landet är av 
åsikten att alla ska ha det bra, så 
framtiden ser ljus ut, avslutar 
Bojan Brstina med.

ANNIKA GAVRIC

redaktionen@mediaplanet.com

Bojan 
Brstina 
Jurist.

FOTO: PRIVAT

FOTO: SAMIRA YOUSEF
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Läs mer om vårt arbete och vår organisation på  www.soldathem.org

Stödjer soldaten och hans/hennes familj sedan 1877!

Att älska Eguales choklad är att skicka lite kärlek över jorden. 
Råvarorna i alla våra choklader odlas och förädlas med stor 

respekt för chokladhantverk, miljö och människor. 
Alltid Fairtrade-märkt och ekologiskt odlat.

Sprid kärleksbudskapet. Ät vår choklad!

www.eguale.se

 Rädda världen. 
Ät mer choklad.
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Lars Pettersson är generalsekre-
tare på Famna, en paraplyorganisa-
tion för idéburen vård och social  
omsorg. Han har arbetat inom 
Folkrörelsesverige i merparten av 
sitt liv men också varit överdirek-
tör på Socialstyrelsen. 

År 2005 etablerade sig Famna 
och har sedan dess arbetat med 
uppdraget att skapa tillväxt och 
 utveckling av idéburen vård och so-
cial omsorg. Socialpolitiska frågor  
liksom näringspolitiken är cen-
trala områden. Lars Pettersson be-
rättar att LOU, lagen om upphand-
ling måste tillämpas på ett sätt 
som underlättar för Famnas med-
lemmar att lägga anbud och vinna 
upphandlingar. 

 – Jag tycker att vård, skola och 
omsorg ska drivas av en mångfald  
utförare och organisationer.  Gärna 
på så sätt att den privata förtjäns-
ten inte får för stort utrymme, och 
att vi inte får ett fåtal dominerande  
aktörer. Den tanken är inte bara 
min utan uttrycks även i direk-
tiven till LOV, lagen om valfrihet. 
 Både den nuvarande och förra re-
geringen har uttryckt att de vill 
se en sådan utveckling, säger Lars 
Pettersson.

Fokusera på behoven
Han säger att om det inte är det 
 sociala målen som styr verksam-
heten så frestas många, att fokus-
era på vinsten och inte på de 
mänskliga behoven.

Lars Pettersson skriver i sin 
blogg på Famnas hemsida den 21:a 
februari 2012: ”Stefan Stern be-
römmer i sin söndagskrönika (SvD 
19 februari 2012) Stefan Löfven för 
hans besked om att Socialdemo-
kraterna inte kan förbjuda vinst 
i välfärdssektorn. Han skriver att 
Socialdemokraterna ofta har en 
idealiserande bild av ’så kallade 
non-profi t företag’, vilka utgår från 
sina sociala mål och återinves-
terar sina vinster. Han menar att 
en driftform aldrig kan vara den 
 politiska lösningen och att drift-
formen inte avgör kvaliteten. Den 
avgörs i stället av vilka incitament 
man ger till en mångfald utföra-

re. Det är ett budskap som under 
 senare tid ifrågasatts i studier och 
forskningsrapporter.”

Välkomnar utredningar
Lars berättar även att det för till-
fället pågår ett par utredningar 
där Konkurrensverket och Social-
styrelsen har i uppdrag att titta på 
den utvecklingen som skett under 
senare år gällande de privata aktö-
rerna. De ska mäta och analysera 
kvalitet, produktivitet och eff ek-
ter med mera. Detta för att ta reda 
på om den utveckling som skett är 
enligt den man önskar, säger Lars 
som välkomnar utredningen.

– Det händer mycket inom den 
idéburna vården, skolan och socia-
la omsorgen i dag. Om vi bara tittar 
på Famnas medlemmar så redovi-
sade man en vinst på 3,6 miljarder 
år 2010, där 5 000 är anställda. Fler 
får upp ögonen för den här typen 
av företagande, säger Lars Petters-
son.

Identifiera hindren
EU har nyligen tagit ett initia-
tiv kallat Social Business Initia-
tives. Initiativet visar tydligt på 
vilka de huvudsakliga hindren är 
och redovisar förslag på vad som 

kan göras för att undanröja dessa. 
Av de identi fi erade hindren pekar 
EU:s liksom Famnas medlemmar 
på upphandlingslagstiftningen 
och svårigheten att fi nna investe-
rings- och utvecklingskapital. 

– Initiativet behandlar företagan-
de som styrs av mål såsom nyko-
operativa och ideella organisatio-
ner har. Kollegorna i den idéburna 
sektorn är nyfi kna på vad närings-
minister Annie Lööf (c) tänker  göra 
utifrån EU:s förslag. Vi kan lära en 
del av Tyskland, Holland, Italien 
och andra länder. I Sverige har vi 
en lång, djup och bred erfarenhet 
av idéburna organisationer inom  
vård, skola och social omsorg, 
men vi saknar ännu större volym, 
 avslutar Lars.

Målet är social välfärd

NYHETER

 BIRGITTA STOLT

redaktionen@mediaplanet.com

KVALITET FÖRE 
VINSTINTRESSE
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Lars Pettersson
Ålder: 63 år.
Gör: Generalsekreterare på 
Famna.
Familj: Hustru Maria, två 
 vuxna barn och två barnbarn.
Bor: På Södermalm i 
 Stockholm.
Utbildning: Akademisk 
 examen i samhällsvetenskap-
liga ämnen, Nationalekonomi, 
Historia och Statskunskap.

Ett äldreboende 
med glädje
Mona Petersen har i 
nästan tio år bott på ett 
 idédrivet äldreboende 
och känner en stor glädje 
i det.

– När man blir äldre är det  viktigt 
att sysselsätta sig. Styrelsen på 
äldreboendet är väldigt bra på 
att anordna aktiviteter, alltifrån 
fi lmvisningar till föreläsningar. 
Även vi boende arrangerar olika 
tillställningar som exempelvis 
kräftskivor. Man går inte miste 
om något, allt möjligt fi nns att 
göra här, berättar Mona Peter-
sen.

– Personalen på äldreboendet 
är oerhört trevlig. Ledningen 
är väldigt tillmötesgående och 
de försöker i så stor utsträck-
ning som möjligt att tillgodo-
se de önskemål vi har, och de är 
 väldigt varierande, skrattar hon.

Vi stöttar varandra
För fem år sedan fi ck Mona Pe-
tersens make diagnosen Alzhei-
mers och sedan två år tillbaka 
bor han på ett demenshem inom 
samma område.

– Jag är på besök ofta och jag 
vet att han har det bra. Perso-
nalen är trevlig och omhänder-
tagande och jag känner en stor 
trygghet varje gång jag är där.

Det är ett så kallat ordinärt bo-
ende som Mona Petersen bor i 
och i det ingår hemtjänst. I om-
rådet fi nns det ett sjukhem med 
sköterskor. Om det kniper kan 
sjuksköterskorna titta till de bo-
ende, även om de är till för sjuk-
hemmet och dess patienter. 

– Jag känner trygghet i att bo 
på ålderdomshemmet. Vi gran-
nar tar hand om och stöttar var-
andra. Blir någon sjuk hjälps vi åt, 
vi ringer efter ambulans, vi hand-
lar mat och tittar till varandra. 

ANNIKA GAVRIC

redaktionen@mediaplanet.com

Under senare år har det 
 fullkomligt exploderat av 
privata utförare, inom vård, 
skola och social omsorg i 
Sverige. Men hur blir kvali-
teten i en verksamhet om 
vinstintressena styr för 
mycket? Vad om den idé-
burna vården och skolan? 
Fungerar den bättre tack 
vare att det främsta målet  
inte handlar om pengar 
 utan om social välfärd?

FAKTA OM FAMNA

 ■ Famna är en bransch-
organisation för idéburen vård 
och social omsorg. 

 ■ Organisationen tillvaratar 
gemensamma intressen för de 
föreningar, stiftelser, koopera-
tiv och företag som bedriver 
vård och social omsorg utan 
vinstsyfte. 

 ■ Famna vill öka den politiska  
förståelsen för vad idéburen  
och non-profi tbaserad vård 
och omsorg betyder för 

 samhället i stort och för enskil-
da individer. 

 ■ Medlemmar i Famna är 
 ideella stiftelser, föreningar,  
 kooperativa, ekonomiska  
 föreningar, aktiebolag. Alla  
som har det gemensamt 
att verksam hetens främsta  
 drivkraft och mål hämtas ur 
 organisationens idé- och 
 värdegrund. Överskottet går 
direkt tillbaka till verksamheten, 
alltså ingen vinstutdelning.

PROFIL

 ”Jag tycker att vård, 
skola och omsorg 
ska drivas av en 
mångfald  utförare 
och organisationer.”
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Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Frejgatan 75, 113 26 Stockholm

info@rfs.se, www.rfs.se
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Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) vill minska utslagningen 
i samhället och ge människor i svårigheter möjlighet att komma tillbaka.  
Våra insatser bidrar till att öka livskvaliteten och rättssäkerheten för 
huvudmän och klienter.

Människor till stöd för andra

Du behövs – bli medlem!

Vår mission:

Ge människor 
stöd så att de 
kan ta makten 
över sina liv.
Vi arbetar för att människor 
som hamnat i utsatta situationer 
ska få rättvis behandling. Genom 
juridiskt och psykosocialt stöd. 
Läs på www.socialamissionen.se

Tack alla bidragsgivare 
som gör vårt arbete möjligt!  
Plusgiro 900935-8

Bestäm själv hur 
du vill ha det 

www.blomsterfonden.se

Sänd ett mail med namn och 
adress märkt ”testamente” till 
info@blomsterfonden.se 
så kommer den med posten.

Skicka efter Blomsterfondens 
testamentshjälp.



Hej arbetsgivare!
Jag hjälper dig att göra rätt.

Som din kontaktperson hjälper jag dig att agera rätt i 

rollen som arbetsgivare. Du kan exempelvis ringa mig när 

du behöver förhandlingshjälp eller få svar på frågor kring 

 anställning, löner, semestrar, sjukdom och annat. Samtliga 

handläggare på KFO är mycket kompetenta och vi har 

lång samlad erfarenhet. All hjälp ingår i  medlemsavgiften. 

Du når mig på 08-702 54 26. 

Kontaktperson Lars Trapp.
Hälsa, vård, omsorg, personlig assistans.

Arbetsgivarföreningen KFO har 3 800 medlemsföretag
och kollektivavtal för drygt 30 verksamhetsområden.
KFO arbetar aktivt för att förbättra villkoren för sina 
 medlemmar, och har stöttat arbetsgivare sedan 1943.

Bli volontär  
hos oss! 

Vårby Allé 53

ÖPPET: Tis 12-18, tor 12-18, lör 10-15

Vårby     Spånga 
Skogängsvägen 59

08-680 00 20 08-368820

Vill du vara med och förändra världen
genom att ge liv åt barns drömmar? 

BEHÖVER DU HJÄLP med hämtning? Ring oss! 

INLÄMNING AV SKÄNKTA VAROR: Mån och ons 

9-16.30, tis och tors 9-18, fred 9-15, lör 10-15
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INSPIRATION

Ställ många fl er frågor 
inför ditt etiska fondval

VÄLJ RÄTT FONDER
De flesta fonder har med 
miljö  och mänskliga  
 rättigheter i sin  policy, 
men få har med barns 
rättig heter och hur arbetar 
man med dessa frågor?
FOTO: THINKSTOCK

Det fi nns mängder av ideella fon-
der. Problemet är att alla inte har 
ett hållbarhetstänk.

–Fondplaceringar har en viktig 
roll för att påverka utvecklingen 
i rätt riktning. Fonderna för fogar 
över stora kapital och det är mycket  
viktigt att placeringar na sker i de 
företag som arbetar för mänskli-
ga rättigheter och barns rättighe-
ter, säger Marie Dahlgren,  chef 
för företagssamarbeten på Rädda 
 Barnen.

Ställ de rätta frågorna
Varje enskild person har alla möj-
ligheter att påverka genom att 
välja  de rätta fonderna. Ansvars-
fulla investerare kan integrera 
och påverka i företagen som måste  
samverka både i Sverige och glo-
balt enligt Code of Conduct, regler 
för etik.  

– De flesta fonder har med 
miljö  och mänskliga rättigheter 
i sin  policy, men få har med barns 
rättig heter och hur arbetar man 
med dessa frågor? Att säga att man 
är emot och förbjuder barnarbete 
är för brett, det räcker inte. 

– Det är viktigt att se på helheten,  

säger Marie Dahlgren. Alterna tivet 
för många barn är att bli utkörda på 
gatan från fabriksgolvet. Det är inte 
acceptabelt, säger Maria Dahlgren.

– När ett företag anställer en 
vuxen måste hela familjebilden 
fi nnas med. Exempelvis måste  
den anställde ha möjlighet att 

 låta sina barn gå i skolan, tilläg-
ger hon.

– För den enskilde fondspararen 
handlar det om att ställa de rätta 
frågorna och få svar på hur man 
arbetar i de företag som fonden in-
vesterar i. Hur fonden kan garan-
tera att företagen verkligen följer 

de principer som hjälper barn till 
utbildning och ett bättre liv. Fråga 
till exempel gärna hur den fram-
tida strategin för barns rättig heter 
ser ut.

Rädda Barnen, Unicef och FN:s 
Global Compact lanserade under 
våren 2012 en serie riktlinjer för 
att hjälpa företag att ta ett större 
 ansvar för barns rättigheter. Tio 
principer täcker en mångfald av 
viktiga frågor, bland annat; förbud 
mot barnarbete, rimliga arbetsvill-
kor, barnsäkra varor och tjän ster, 
stöd till barn i katastrofer samt 
etisk marknadsföring.

Med de nya riktlinjerna sätts 
barnrättsfrågorna på agendan. Ett 
fl ertal svenska företag och banker 
har varit med och skrivit på prin-
ciperna.

Unika möjligheter
Genom barnrättsprinciperna får 
företagen inspiration och väg-
ledning samt ett konkret red-
skap. Projektet har föregåtts av 
en lång process, där 20 länder har 
deltagit i arbetet. Över 600 före-
tag, myndig heter, organisationer, 
fackföre ningar och även barn och 
ungdomar  har fått komma till tals 
och lämna sina synpunkter.

– Nu börjar arbetet med att spri-
da kunskapen och få dem att ingå 
som en naturlig del i företagens 
aff ärsverksamhet. Företagen har 
en unik möjlighet att påverka de 
samhällen som de är verksamma i, 
säger Marie Dahlgren. Här behövs 
dock också det viktiga samarbetet. 

”För den enskilde  
fondspararen 
handlar det om 
att ställa de rätta 
 frågorna...”
Marie Dahlgren
Chef för företagssamarbeten på 
Rädda Barnen.  FOTO: DOUGLAS DAHLGREN

 ■ Fråga: Hur ska man 
på  bästa sätt hitta rätt i 
fonddjungeln  och kunna välja 
bra ideella fondplaceringar?

 ■ Svar: Ställ gärna många 
 frågor innan du väljer, för att 
 försäkra dig om att fonderna  
har ett perspektiv som 
 tillvaratar barns rättigheter.

 MARIE LOUISE AARÖE

redaktionen@mediaplanet.com

SÅ LYCKAS DU

IDEELLA FONDER

FAKTA

 ■ Det finns 2,2 miljarder barn 
under 18 år i världen. De utgör 
nästan en tredjedel av världens 
befolkning.

 ■ En miljard barn är fråntagna  
en eller fl era av de nödvän-
digaste förutsättningarna för 
att överleva och utvecklas.

 ■ Två miljoner barn under 
femton år lever med hiv.

 ■ 215 miljoner barn utför 
 barnarbete.

 ■ 101 miljoner barn går inte i 
skolan.

 ■ 51 miljoner barn är oregi-
strerade vid födseln.

 ■ Rädda Barnen är en 
 politiskt och religiöst obunden 
folkrörelse.

 ■ Rädda Barnen arbetar med 
Barnkonventionen som grund 
och inriktar sig på att förändra 
situationen för de barn som har 
svårast att få sina rättigheter 
tillgodosedda. 

 ■ Den 20 november 1989 
 antog FN:s generalförsamling  
konventionen om barnets 
rättig heter. Fram till i dag har 
193 stater anslutit sig.

 ■ Barnkonventionens 54 
 artiklar säger att alla barn har 
samma rätt att få sina behov 
tillgodosedda.

 ■ Stater som är anslutna till 
konventionen måste rappor-
tera vart femte år till FN:s kom-
mitté för barns rättigheter. 

Den svenska uppfi nningen Sol-
vatten använder sig av solens 
strålar för att rena vatten. En 
 behållare i plast placeras i solen 
mellan tre till sex timmar och 
när temperaturen uppgått till 55 
grader Celsius är vattnet drick-
bart, men vattnet kan bli ända 
upp till 75 grader varmt.  

– Vi jobbar med den mest 
 utsatta målgruppen människor 
som oftast lever på landsbyg-
den i länder som Kenya, Uganda 
och Senegal. De lever under ex-
tremt tuff a levnadsvillkor där 
vattnet är dåligt och människor 
 lider av en mängd sjukdomar på 
grund av detta, förklarar  David 
Wadström, presskontakt på 
 Solvatten AB. 

Och resultaten har visat sig 
vara goda. Företaget startade 
2006 och arbetar i dag i hela 18 
länder. Under 2011 gjordes stu-
dien Social Return on Invest-
ment (SROI) som påvisade att 
Solvatten förändrat livet enormt 
för familjer i Kenya. Beräkning-
arna visade att varje insats gett 
ett 26 gånger större värde för 
 användarna. 

Mindre bränslekostnader
– Tillsammans med olika sam-
arbetspartners kan vi subven-
tionera den svensktillverkade 
 uppfi nningen till en låg kost-
nad för slutanvändaren. Detta 
innebär att mottagarna kan spa-
ra in ungefär 50 procent av sina 
bränslekostnader genom Sol-
vatten, och detta är ofta en stor 
del av hushållens hela budget. På 
så vis blir Solvatten ett redskap 
för att börja spara och framför 
allt kvinnan i familjen kan få 
tid för annat. Solvatten ger även 
barnen en ökad möjlighet när-
vara i skolan och göra sina läxor, 
säger David Wadström. 

– Vi pratar alltid om samar-
beten för förändring och vi söker 
samarbeten med företag som är 
engagerade och vill förändra och 
förbättra sitt företags klimat-
påverkan. Idealet är att tillsam-
mans driva ett socialt entrepre-
nörskap.

SOLVATTEN

Rent vatten 
genom svensk 
uppfi nning
Runt om i världen finns 
ett oändligt behov av rent 
vatten. Vanligt är att man 
renar vattnet genom kok-
ning, men detta innebär 
även att träd och skogar 
blir allt färre.  

LINDA KANTE

redaktionen@mediaplanet.com

VÄLJ RÄTTA 
FONDER
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Något händer när ideella 
organisationer växer  
tillsammans med KPMG 

Tryggheten och säkerheten ökar. Hos oss möter du specialister  

och revisorer som har särskild erfarenhet från ideell verksamhet.  

Vi erbjuder tjänster anpassade för det viktiga arbetet i ideella  

organisationer. Som ger tid över och möjlighet att växa och  

utvecklas. Prata med oss! Vi lyssnar.

Detta kan vi hjälpa er med

Kontakta oss gärna

fredrik.sjolander@kpmg.se

Läs mer på www.kpmg.se/ideella

Spara med omsorg

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sam-
mansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden 
både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta 
kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs 
fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Låt pengarna växa samtidigt som de verkar för en god sak. 
Spara i Humanfonden så bidrar du årligen med två procent  
av din fondförmögenhet till Rädda Barnens viktiga arbete.  
I Humanfonden investerar vi i svenska företag som tar ansvar 
för vår omvärld. Humanfonden har, tack vare våra sparare,  
delat ut mer än 800 miljoner kronor till anslutna organisa-
tioner genom åren. Läs mer och se filmen från Hjärtedagen  
på swedbankrobur.se

Swedbank Robur i stolt samarbete  
med Rädda Barnen
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PERSONLIG INSIKT

Studenter som 
brinner för något mer

En brygga mellan de akademiska studierna och det stundande 
arbetslivet. Så skulle många av landets studentkårer kunna beskrivas, och 
Sveriges största studentkår för ekonomstudenter är inget undantag. 

V
arje år engagerar 
LundaEkonomer-
na hundratals stu-
denter som lägger 
tiotusentals  tim-
mar ideellt enga-
gemang i projekt  

och arbete kring utbildnings-
bevakning, näringslivsaktiviteter 
och sociala arrangemang.  Frågan 
är dock vad studentkårernas 
 uppdrag borde vara?

Driva utvecklingen framåt
Stark kritik har riktats mot ut-
bildningen från såväl studen-
ter som från Högskoleverket. Det 
gäller   nära nog samtliga program 
och  lärosäten. Den högre utbild-
ningen i Sverige brottas med fl era  
 problem, och det är där landets 
studentkårer tar en aktiv och sär-
skild roll. Civilsamhällets aktörer 
har i dag blivit den kanske störs-
ta kraften för att öka kvaliteten 
på  utbildningarna och för att ge 

 studenter vid landets lärosäten 
praktisk kunskap och tillämpning 
genom det ideella engagemanget. 
Därför är det otroligt viktigt för att 
hålla den svenska välfärden fort-
satt hög och nivån på landets ut-
bildningar på en acceptabel nivå. 

Frågan är dock fortfarande vad 
studentkårernas uppdrag borde  
vara? I dag driver studenterna 
 ideellt mycket av det arbete som 
rimligtvis borde vara universite-
tens uppdrag. Men i en tid då det 
offentliga abdikerar har ansva-
ret förfl yttats till unga som med 
ett brinnande engagemang driver 
 utvecklingen framåt. 

Brinner för förändring
Det skall också sägas att studen-
terna som engageras i LundaEko-
nomerna gör det av en rad oli-
ka  anledningar. Dels erbjuds fan-
tastiska möjligheter till person-
lig  utveckling där studenterna 
under stort eget ansvar får driva 

projekt och uppdrag omfattande 
plan ering, ekonomistyrning, per-
sonalledning och genomförande. 
 Studenterna engagerar sig för att 
de brinner. De brinner för föränd-
ring, för att ha roligt eller för att 
bredda sin akademiska utbildning 
med praktisk tillämpning.

Framtida utveckling
Drivkrafterna är således olika, 
men en gemensam nämnare är att 
 studenterna ser till sin framtida 
 utveckling och möjligheterna att 
lyckas i karriären efter avslutade 
studier. Det ideella engagemanget  
vid landets lärosäten blir en av 
de viktigaste krafterna för fort-
satt  utveckling och bevarandet av 
 Sverige som kunskapsnation. Det 
måste samtidigt ifrågasättas om det 
är rimligt att det är studentkårerna 
som gör allt det. Ideellt engagemang 
är fantastiskt, men frågan är om det 
off entliga bör ge hela ansvaret till 
företag och ideella studenter?

Martin 
Björgell
Årets ekonomistudent 2012. Projektledare för 
Nordens största arbetsmarknadsdagar för ekonomer, 2012. 
LundaEkonomernas studentkår.

www.helasverige.se

RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

5 000 lokala grupper över hela Sverige utgör den första 
samhällsnivån, närmast medborgarna och under den kommunala nivån.

De är en viktig del av civilsamhället och skapar
hållbara och företagsamma bygder.

Vi skapar framtid

Telefon: 08-24 13 50  |  info@helasverige.se

facebook.com/helasverige twitter.com/helasverige youtube.com/helasverige

Missa inte Sveriges vackraste löpartävling!

www.strommingsloppet.se

Lördagen den 12 maj 2012 går löpartävlingen Strömmingsloppet 
i Vaxholm för andra året i rad. 
Vill du vara med på ett miljövänligt, glädjefyllt och utmanande 
löparlopp i ett vårvackert Vaxholm. 
               Anmäl dig nu!
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Ge chans till värdigt liv

!
Läs mer
på webben:

www.fi stulasjukhuset.se

I Etiopen fi nns ett fantastiskt 
sjukhus – Fistulasjukhuset – som 
gratis opererar förlossningsska-
dade kvinnor som annars inte le-
ver ett värdigt liv. Skador som för-
svann i den utvecklade delen av 
världen i slutet av 1800-talet. I ut-
vecklingsländerna beräknas två 
miljoner kvinnor lida av fi stula-
skador. 

Fistulaskador är underlivs-
skador som uppstår på grund av 
obefintlig mödra- och förloss-
ningsvård. Babyn har dött under  
den utdragna förlossningen 
och modern har blivit skadade 
för livet, inkontinent på värsta  
tänkbara sätt och utstötta ur 
gemenskapen. 

Utbildar barnmorskor
Svenska kvinnor från sju olika  
kvinnoorganisationer, både från 
riksdagspartier och ideella  orga-
nisationer bildade 1988 en stiftelse  
för att stödja Fistulasjukhuset, 
som i dag har fem  fi lialer i  olika 
 delar av Etiopien. Med mycket 
 kärlek och respekt tas kvinnorna 
om hand för professionell behan-
dling och rehabilitering. Närmre 
90 procent av kvinnorna kan åter-
gå till ett normalt  liv med livsgläd-
je och framtidstro. Man undervi-
sar även skickliga  barnmorskor 
som ute i avlägsna byar kan arbeta  
före byggande och  genomföra 
 säkra  förlossningar.

Att vara med och förändra värl-
den, både hemma och långt 
borta,  kan ske på många sätt. 
Jag har förmånen att  vara med 
i både  den politiska  och den 
ideella  sfären. För min del är det 
ideella enga ge manget som fi nns, 
det som bär vårt samhälle. Det 
kan aldrig bytas  ut mot statliga 
eller kommunala myndigheter 
och politiker. 

I det lokala nationella perspek-
tivet har vi alla som gör gott. Från 
de unga som säljer majblommor 
och de vuxna som ställer upp 
som barn- och ungdomsledare i 
före ningar till allt annat engage-
mang; medföljare, kamratstödja-
re och så vidare. Listan kan bli hur 
lång som helst. 

Alla kan vi bidra
När vi sedan blickar ut i vår värld 
har vi dem som ställer upp ideellt 
för kortare eller längre tid; sjuk-
vårdspersonal, ingenjörer med 
fl era. Lika betydelsefullt är det 
med alla som bidrar med tid här 
hemma i styrelser eller genom att 
skänka en slant, ofta eller sällan,  
mycket eller lite. Alla kan vi bidra  
med något. För tänk så torftigt 
samhället skulle bli om ingen 
brydde sig. 

Det civila samhället, med allt 
ideellt engagemanget vi ser runt 
omkring oss, är det som bygger  
samhällen som skapar med-
mänsklighet!

Ewa Thalén Finné Ordförande Stiftelsen Fistulasjukhuset och Riksdagsledamot (M).

KRÖNIKA

”Att vara med och förändra  
världen, både hemma 
och långt borta, kan ske 
på många sätt.”
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Ewa 
Thalén Finné

KRÖNIKA
FOTO: JOAKIM LÖFGREN / KPMG AB



Rätt perspektiv på din 
verksamhet?  
Ställs det hårdare krav på verksamhetens ekonomiska rapportering för att ni får 
bidrag från externa parter? Funderar du på vilken skattestatus ni har? Planerar ni 
ett samarbete med privata aktörer? 
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för ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Vi hjälper dig att hantera krav 
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potential.

Vad är nästa steg för din organisation?
www.ey.com/se/branscher
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SERUS är en ekonomisk förening där den sociala ekonomin alltid 

har varit den drivande kraften.  Startskottet var Bryssel år 2002 

då Gordon Hahn och Lisa Fröbel bildade SERUS utifrån den 

europeiska arenan och med en bred förankring i det europeiska 

samarbetet. Under de tio år som gått har SERUS arbetat för lokal 

och regional utveckling i samarbete med en rad relevanta aktörer. 

Vi är glada över att kunna markera vårt 10-års jubileum med 
två ledande experter på nytänkande och socialt entreprenörskap: 
Nic Marks och Caroline Casey. Hur kan socialt entreprenörskap 
främjas i Sverige utifrån hållbarhet och mångfald? Hur förändrar 
man förlegade attityder kring företagande, lycka och välstånd? 

Dessa är bara några av de frågor som tas upp och diskuteras. 

Vill du veta mer eller anmäla dig, så gör det senast den 20e 
juli på vår hemsida www.serus.se och observera att det finns ett 
begränsat antal platser. 

SERUS erbjuder anpassade tjänster för lokal och regional utveckling 
genom att bistå myndigheter, organisationer och företag med att ut-
veckla och realisera sina idéer. SERUS arbetar för att främja samverkan mellan 
offentlig, privat och social ekonomi. Vi utgår från den utvecklingskraft som finns 
lokalt och den ansvarstagande värdegrunden som finns i den sociala ekonomin. Vi 
stöder er i finansieringsmöjligheter, projektdesign, process-ledning, utvärdering, 
hållbarhetsstyrning och omvärldsbevakning. 

Välkomna att kontakta oss för att se hur vi kan effektivisera just din verksamhet. 

www.serus.se  www.sroi.se

SERUS firar 10-års jubileum under 2012 med en spännande konferens inom 
ämnet ”Everybody´s business” den 7e september i Stockholm. Två världsledande 
talare, Nic Marks och Caroline Casey, är på plats för ett dela med sig av sina idéer 
och uppmuntra till nytänkande. Låt dig inspireras och fira med oss!

Everybody’s Business
SERUS 10 år 
7 september 2012, Stockholm
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Tron är bara halva sanningen

BRITT-MARIE VET MER OM DROGER 
ÄN OZZY OCH TOMMY LEE TILLSAMMANS.

Britt-Marie har jobbat med missbrukare i decennier. 

Hon har sett vad amfetamin, heroin, alkohol, kokain, 

fentanyl eller vad det nu må vara, kan göra med en 

människa.

 ”Fast det är de bakomliggande faktorerna till 

missbruket som är det största problemet”, säger hon. 

”Tänk dig själv om du var i tolvårsåldern och hade en 

full pappa som slog din mamma och dig. Du rymmer 

hemifrån för att kalla på uppmärksamhet, men när 

du kommer tillbaka är det ingen som märkt att du 

varit borta. Eller att du som vuxen blir lämnad 

ensam, blir av med jobbet, överges av vänner och 

familj. Du dämpar oron och smärtan med alkohol och 

droger. Kroppen förfaller. Du skäms och isolerar dig.” 

I våra behandlingshem ägnar vi oss mycket åt ADL- 

träning. Det innebär att våra gäster får lära sig att 

tvätta sig igen, klä sig, bädda sängen, eller bara 

laga mat. 

 Det är så vägen tillbaka till ett nytt liv börjar. 

Och då menar vi inte till ett liv som rockstjärna. 

Nej, den högsta drömmen är att få bli en Svensson.
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