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ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

IDEELLT 
ENGAGEMANG

Nr 9 | DECEMBER 2013

“Genom att engagera oss för människor 
skapar vi  mening och känslan av att vara  
framgångsrik genom att hjälpa andra. ”
Leo Razzak

EKONOMISK BEREDSKAP
Är nödvändigt för den 
ideella sektorn

SOCIALA INOVATIONER
Ett forskningsprojekt 
pågår i Örebro

UNGA ÄR ENGAGERADE
Många olika alternativ 
till hur vi kan bidra

Missa inte

LÄS MER 
PÅ WEBBEN!

Raton Razzak: I vårt fall är det en väldigt stark mening 
i att se människor som förut inte kunde, hade eller fi ck, 
nu kan, har och får.

Ett livsviktigt projekt



2  ·  DECEMBER 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

Civilsamhället 
behöver ses för de vi är

Allt fl er myndigheter har börjat likställa oss idéburna organisationer med företag. 
Dessutom har kommuner svårt att skilja på ren myndighetsutövning och ideell 
verksamhet. Vad händer med synen på det svenska civilsamhället?

V
ad är egentlige n 
speciellt med ett 
c iv i l s amh äl l e ?  
Svenskar lägger  
mer än fem 
hundra  miljoner 
timmar på ideellt 

engagemang varje år och 2009 tog 
regeringen fram en politik enbart 
för det civila samhället med främ-
sta syfte att säkerställa vår ställ-
ning i demokratin. Denna  politik 
är dessutom tydlig med att ideella  
organisationer är något helt 
annat  än både ett vanligt företag  
eller  en off entlig verksamhet: vad 
är egentligen speciellt med ett 
 civilsamhälle? 

Det civila samhället agerar ut-
ifrån ett huvudsakligen ideellt 
syfte,  vilket innebär att de inte  
delar  ut vinst till medlemmar, 
 ägare eller annan person, utan 
återinvesterar eventuell vinst i 
verksamheten. Sammanslutning-
arnas och aktörernas huvudsak-
liga syfte är i stället allmännytta 
eller medlemsnytta, ofta både och.

Något att vara stolt över
Det är alltså något speciellt 
med oss. Vi är inte som alla 

andra. Vi brukar säga att vi har en 
unik särart som inte liknar någon 
annan. En särart vi är stolta över 
och vill bevara. Men i takt med att 
vårt samhälle förändras ändras 
även synen på det svenska civil-
samhället. Vi ser exempel på när 
myndigheter betraktar oss som 

 företag och därmed frångår den 
politik som nu har fyra år på nack-
en. Bland annat skiljer inte Livs-
medelsverket på om det är en 
ideell   organisation eller ett företag 
som hanterar mat. Även fotbolls-
föreningen som säljer korv ska be-
traktas som ett livsmedelsföretag. 

Tydliga gränser behövs
Och när ideella organisatio-
ner i allt högre utsträckning 

agerar välfärdsaktörer ser vi dess-
utom hur myndigheter börjar 
 sudda ut gränsen mellan off entlig 
och ideell verksamhet. 

Kommuner i dag har exempelvis  
svårare att skilja på det som är ren 
myndighetsövning och det arbete  
som ideella kvinnojourer utför. 
Dessutom säger Sveriges kvinno- 
och tjejjourers riksförbund att 
det är lättare  för dem att hitta 
 fi nansiering till deras skyddan-
de  boenden som regleras  direkt 
under   Socialtjänstlagen än till 
deras   övriga stödverksamhet.

Ett ovärdeligt arbete
Forum tycker det är bra att 
det fi nns fl era olika aktörer 

som stöttar människor i utsatta 
 situationer. Vi vet att det är ovär-
derligt för många av dessa perso-
ner att kunna vända sig till en 
 organisation som står fri från stat, 
kommun och landsting. Men då 
måste vi också få göra det vi gör på 
vårt sätt. Vi kan inte klumpas ihop 
med off entliga verksamheter och 

företag som också arbetar med 
vård, skola eller omsorg. Vi kan inte 
 sättas in i en mall för upphandling 
och konkurrera med en verksam-
het som drivs utav vinst. 

De grundläggande värden vi 
står för går inte att upphandla. Då 
blir vi någonting annat och för-
lorar den demokratiska byggsten 
politiken så tydligt beskriver. 

Förändring är välkommen
Så, vad är egentligen speciellt 
med ett civilsamhälle? Den 

frågan kan tyckas vara onödig. 
Näst intill självklar. 

Men när spelplanen där vi agerar  
håller på att  ritas om blir den hög-
aktuell. Då tål den att ställas om 
och om igen för att påpeka vikten 
av att bevara det svenska fören-
ingslivets ställning i samhället. 

I en debattartikel i  Dagens 
 Nyheter den 16 november uppma-
nade därför Forum tillsammans 
med sex andra ideella organisa-
tioner regeringen att tillsätta en 
 utredning som ska undersöka för-
eningslivets förutsättningar. 

Vi har redan nu fått fl era reak-
tioner från både regeringen och 
oppositionen. Men vårt tålamod 
räcker inte länge. Snart vill vi ock-
så se konkreta handlingar som går 
i samma riktning som den politik 
en enig riksdag röstade igenom 
för bara fyra år sedan.  Vi ser fram 
emot den dagen.

SEQR ÄR SVERIGES MEST ANVÄNDA
 MOBILA PLÅNBOK I BUTIK OCH ONLINE.

BETALA MED MOBILEN 

KOM IGÅNG DIREKT. 
LADDA NER SEQR.

SEQR är gratis

Bäst i test*

Inga dolda avgifter

3 500 butiker har valt SEQR

Kvitton i mobilen

Betala i butik och online

Erbjudanden

*Tidningen 
Mobil nr. 3/2013

App Store, Google Play
eller SMS:a SEQR till 71 550.

Skicka pengar
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INGA AVGIFTER.

HELA DIN GÅVA GÅR 
OAVKORTAT TILL 
VÄLGÖRENHET.

+50 KR
SEQR TOPPAR UPP DITT 

BIDRAG MED 50 KRONOR 
VID FÖRSTA GÅVAN.
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MED ALLAINSAMLINGAR.SE GER DU MER
SEQR TOPPAR DIN FÖRSTA GÅVA MED 50 KR

LÄS MER PÅ ALLAINSAMLINGAR.SE

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD
SKANNA QR-KODEN MED SEQR OCH GE DIN GÅVA

Alla organisationer med 90-konto är välkomna att ansluta sig.

ALLAINSAMLINGAR.SE

1

3

Skanna QR-koden med
din SEQR-app.

Välj den organisation 
du vill skänka till.

2

4Välj belopp du vill skänka. Bekräfta med din pin-kod. 
Klart!

Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög  kvalitet 
 motiverar vi våra läsare att agera.

Vi får våra läsare att lyckas!
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Citera oss gärna, men ange källan.

Det är med glädje jag varit projektledare  för 
denna tidning. Aldrig har jag kommit i kontakt 
med så många inspirerande människor och 
eldsjälar som inom den ideella sektorn. Vi har 
ett stort ideellt engagemang i Sverige som vi 
ska vara stolta över men det fi nns så  mycket 
mer vi kan göra för att underlätta det arbete 
våra prestigelösa eldsjälar utför. Därför  hoppas 
jag att denna tidning ska inspirera dig till 
 engagemang, vara till hjälp till de engagerade 
eller att just du ska hitta ditt sätt att bidra! 

Claes König 
Projektledare för Ideellt Engagemang.

Det civila samhället 
agerar utifrån ett 
huvudsakligen 
ideellt syfte,  vilket 
innebär att de inte  
delar  ut vinst till 
medlemmar,  ägare 
eller annan person, 
utan återinvesterar 
eventuell vinst i 
verksamheten.

Anna Carlstedt
Ordförande Forum – idéburna 
organisationer med social inriktning.
FOTO: KERSTIN KOKK

UTMANINGAR

REDAKTIONEN

Läs mer på webben!
www.mediaplanet.com



Så får du mervärde av våra 
revisorer och rådgivare

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

Arbetar du som verksamhetschef, ekonomi-
ansvarig eller är engagerad i styrelsen i en 
ideell förening eller stiftelse? Då gör du rätt 
i att vända dig till Grant Thornton. 

Vi har ca 1000 kunder inom ideell sektor och 
en branschgrupp med medarbetare från olika 
verksamhetsområden som har hög kompetens 
och gedigen erfarenhet av att ge organisations-
anpassat stöd till ideella sektorn. Bland våra 
mer kända kunder kan nämnas Läkare utan 
Gränser, Friluftsfrämjandet, Riksidrotts-
förbundet, Hammarby IF, GUIF, Svenska 
ishockeyförbundet och Svenska Kyrkan.

Varje säsong anordnar vi ett antal kostnads-
fria seminarier som belyser specifika frågor 
för ideella organisationer. Vår seminarieserie 
om styrelsearbete i ideella organisationer är 
mycket uppskattad och välbesökt och bidrar 
till att öka effektiviteten och minska risken 
i verksamheterna.

Pernilla Varverud
Auktoriserad revisor, ansvarig 
för branschgruppen Stiftelser 
och ideella organisationer

grantthornton.se/ideellsektor

Förbättra styrelsearbetet och minska risken
Att vara eldsjäl räcker inte. Idag ställs större 
krav på styrelsen i ideella organisationer. Med 
mer pengar i omlopp ökar också riskerna. Boken 
Styrelsearbete i ideella organisationer ger dig 
ovärderliga tips om hur du bedriver ett effektivt 
styrelsearbete. 

Köp den till reducerat pris på 
www.grantthornton.se/litteratur
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Fråga: Vad kan vara grunden för ett omfattande socialt 
ideellt engagemang? 
Svar: Det kan vara en livskris som får en person att tänka 
i nya banor och vilja göra en insats för andra människor.

–Det är genom att hjälpa andra 
som man blir verkligt framgångs-
rik och finner mening med livet. 
Inte nödvändigtvis med en eko-
nomisk karriär. Det säger Raton 
Razzak, utbildad nationalekonom, 
som för fem år sedan av en hän-
delse vid ett besök på en läkarsta-
tion upptäckte att han hade dåligt 
blodvärde. Han fick en cancerdiag-
nos och fick oväntat beskedet att 
han led av leukemi.

Det dramatiska beskedet fick 
familjen  att börja fundera på 
vad man skulle ta sig till, vad 
man skulle göra med livet.  Raton 
Razzak,  som har sitt  ursprung i 
byn Bhodrokol nära staden Ulla-
para i Bangladesh och som kom 
till Sverige i mitten av 1980-talet,  
hade  alltid  haft en dröm att 
kunna hjälpa  de mer utsatta  
människorna  i hemlandet och 
hembyn till en drägligare tillvaro.

Viktig dröm
–Allt gick från tanke till handling 
väldigt fort. Det enda som var bra 
med att tänka på döden var att jag 
kände mig mycket  levande. Min 
dröm blev viktigare att uppnå. 
Jag hade haft tanken att bygga ett 
hus vid min födelseort. Jag ville ge 
mitt folk förutsättningar att bygga  
ett bättre liv. I januari 2010 stod 
huset  klart. Verksamheten Bang-
labarn invigdes  och man startade 
ett barnhem för åtta barn. Behoven 

LIVSKRIS BLEV GRUNDEN 
F R IDEELLT ENGAGEMANG 

GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

STOCKHOLM/BANGLADESH

SOCIALA ENTREPRENÖRER

Raton 
Razzak

 ■ Ålder: 53 

 ■ Bosatt:  
Slagsta, 

Stockholm

 ■ Familj:  
Fru och två 

barn 

 ■ Utbildning: 
National- 

ekonom från  

Universitetet i 

Dacca.  

Fortbildad vid 

Uppsala  

Universitet  

och Umeå  

Universitet. 

 ■ Verksam:  
Grundare och 

ledare för  

Stiftelsen 

Banglabarn

 ■ Känd:  
Välgörare  

genom ideellt 

engagemang 

för en hel by  

i Bangladesh

visade  sig vara stora även för 
 familjerna och Raton insåg 
att det var viktigt att rikta 
insatserna  bredare. 

Far och son
Projektet Banglabarn har 
byggts upp av far och son. 
Raton Razzaks 26-årige  son 
Leo Razzak  har hela  tiden 
varit delaktig i projektet. 
Han är utbildad producent 
från Dramatiska institu-
tet, men är entreprenör 
och  arbetar som konsult 
och rådgivare i strategiska 
frågor  inom  näringslivet. 
Han  berättar:

–Vi finansierade bygget 
själva och har sedan vuxit  
organiskt. Verksamheten  
har också utökats med 
ett hjälp till självhjälps-
program, där vi lånar ut 
pengar på justa villkor till 
människor  i byn som har en 
idé om en verksamhet. 

Hittills har 25 familjer 
fått låna 3 000 kronor var. I 
några  fall har det handlat 
om att köpa en ko och skapa  
tillskott i hushållskassan 
 genom att sälja den mjölk 
som kon genererar. Men det 
kan också handla om att 
öppna en te-butik, utveckla  
ett enkelt jordbruk eller 
 någon annan näring. I 24 fall 
har det lyckats.

Familjen Razzaks verk-
samhet, som går under 

samlingsnamnet ”Bangla-
barn”, har fler projekt. Sti-
pendieutdelning till unga 
studerande  i Bangladesh 
och en del  rena allmosor och 
gåvor till  behövande är några.  
Och allt finansieras med en 
affärs verksamhet, där en bio-
gasmaskin som drivs med 
 kospillning, genererar energi,  
el och gas, till 200 familjer.

Behoven får styra
–Vår verksamhet i Bangla-
desh växer på egna ben. Vi 
skyndar långsamt, växer  
 organiskt, låter behoven 
styra  insatserna  och vi för-
söker hela tiden göra bättre  
i det lilla, säger Leo. 

Det finns många insatser 
som är ogjorda men nu har 
vi en plattform för att orga-
nisera det eventuella stöd vi 
får för att möta behoven.  

Genom att engagera oss 
för människor skapar vi 
 mening och känslan av att 
vara  framgångsrik genom 
att hjälpa andra. 

–Vår avsikt är att lyfta 
de ekonomiska  förutsätt-

ningarna i byn till någon 
form av medelklassnivå. Vi 
vill att byn i sin helhet ska 
bli en välmående by med 
 utbildning och möjligheter  
för människor  att lyfta sig 
och få sina basala  behov 
tillgodosedda.

Nära band
En väg till framgången har 
varit den  lokalförankrade re-
lation som Raton har till sin 
by. Hans föräldrar bor kvar 
i huset där han föddes och 
flera  familjemedlemmar  är 
engagerade i organisationen. 

Det har varit välkom-
met att byns  ende akade-
miker kommit hem för att 

göra  en insats för sin hemby.  
I läsande  stund är Raton 
Razzak  nere i Bangladesh för 
att hitta en lämplig donator. 
Raton lever med sin diagnos 
och har sin stora strid kvar 
att utkämpa. I början av 2014 
ska han genomgå en ben-
märgstransplantation. 

Leo Vincent 
Razzak

 ■ Ålder: 26

 ■ Bosatt:  
Hornstull

 ■ Familj:  
Gift med jobbet 

 ■ Utbildning: 
Producent, 

Stockholms 

dramatiska 

högskola 

 ■ Verksam:  
Social  

entreprenör, 

föreläsare och 

rådgivare 

 ■ Känd:  
Gjorde ett av 

årets mest  

omtalade  

sommarprat 

och är en hyllad 

föreläsare,  

aktuell i boken 

Inspirations 

Spridaren

NYHETER

Det är genom att hjälpa andra som 
man blir verkligt framgångsrik och 
finner mening med livet.
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Känslan av att skicka ett 
sms till nån man är kär i 
och inte få något svar...
den känslan.

Stötta

en ungdom.

Bli mentor!

Hjälp oss klä granen
-köp en djurklapp!

Vi arbetar för att rädda och 
bevara hotade djur.
Du kan hjälpa till.

Ge bort en djurklapp 
och skänk en 
gåva till djuren på 
Nordens Ark.

För varje  djur-
klapp hänger 
vi upp en kula
 i granen. 

www.nordensark.se

Boken som inspirerar dig och 
andra till att göra något som för-
ändrar både världen och ditt liv. 

Inspirationsspridaren är en sam-
ling sanna berättelser om inspi-
rerande människor och  händelser. 
Köp den idag i din butik.

www.inspirationsspridaren.se
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Banglabarn
har en vision
Banglabarn är namnet på en 
 organisation och insamlings-
stiftelse som syftar till att hjälpa  
människor som bor i en fattig by 
som heter Bhodrokol i Bangla-
desh. Det sker genom att driva 
barnhem och dataskola, ge eko-
nomiskt stöd för hjälp till själv-
hjälp genom att hjälpa till att 
starta små företag och slutligen 
genom stipendieutdelning till 
duktiga fattiga studenter och 
 gåvor till de mest utsatta i byn. 
”Alla kan inte göra allt, men alla 
kan göra något” är mottot.

Bättre framtid
Visionen är att de människor  
som engageras ska kunna 
påverka  sin nuvarande situation 
från ohållbar till trygg och stabil. 
Visionen är också att skapa en 
modell och ett helhetsverktyg 
som stiftelsen vill sprida för att 
motverka fattigdom.

Målet med Banglabarn är att 
bygga upp en långsiktigt fung-
erande ekonomisk modell som 
i sin helhet ger människor en 
möjlighet att lämna fattigdom

Stor betydelse
Stiftelsen är övertygad om att det 
är av stort värde, både för indivi-
den och för samhället, att unga 
får hjälp till utbildning. Alla barn, 
unga och vuxna oberoende av 
härkomst eller social status, ska 
få möjlighet att utvecklas och 
vara delaktiga i att påverka sin 
 nuvarande situation.

Banglabarn arbetar med möj-
lighetskapital och tror att en 
krona i handen på rätt barn, en 
ungdom eller en familj kan få 
enorm avkastning. Man hoppas  
att de som delar visionerna och 
vill vara med och påverka i det 
lilla väljer att stödja oss verk-
samheten.

 ■ Vad är hemligheten med ett 
socialt ideellt engagemang?
–Det ger möjligheten att göra 
något  viktigt, en verklig karriär,  
den som bygger på att man gör 
saker  som betyder något för andra 
människor. 

 ■ Hur hittar ni er motivation?
– Jag hittar min motivation när 
jag känner mening. I vårt fall är 
det en väldigt stark mening i att se 
människor som förut inte kunde, 
hade eller fi ck, nu kan, har och får.

 ■ Händer det att ni tappar 
sugen, att det trots allt är 
tungt att arbeta för andra 
när man själv bär på ett stort 
problem?
–Ibland tänker jag på min sjuk-
dom. Men för mig fi nns bara en 
väg. Jag ger inte upp. Jag tänker 

positivt och jobbar för det. Därför 
är jag mycket tacksam att jag fi ck 
möjligheten att skapa Banglabarn. 
Det ger mig liv. 

 ■ Hur tacklar man 
motgångarna?
–Cancer gav mig en ny syn på mot-
gångar. Dom kan vara svåra, man 
måste alltid tänka positiv. Det 
fi nns alltid en väg. Jag lyssnar på 
motgången. Med åren lär man 
sig att de största motgångarna 
många gånger bär på de djupaste 
insikterna.   

 ■ Hur beskriver ni resultatet 
hittills?
–Om man tänker på att vi byggt 
allt själva så är det fantastiskt. Jag 
skulle beskriva det som en mycket  
konkret social verksamhet som 
når fram. Den gör skillnad och har 
stor potential att spridas. 

FRÅGOR & SVAR

Raton Razzak

Skulle du 
dricka detta?

768 miljoner 
har inget val

Låt årets julklapp 

bli rent vatten

www.wateraid.se

Ge bort enmeningsfull
julklapp!

Läs mer och stöd arbetet 
via pmu.se/shop

I DR Kongo används sexuellt 
våld som en del av krigföringen. 
På Panzisjukhuset får många av 
de utsatta kvinnorna vård.

Köp ett hygienkit för 200 kr 
och bidra till en kvinnas vård  
på sjukhuset.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne ger varje år bidrag till 
föreningar och organisationer med social inriktning. Bidrag kan sökas 
av föreningar som arbetar för att främja social utveckling och omsorg 
av barn och unga upp till 18 år. Stiftelsen ger stöd till bl a arbete för 
att minska drogmissbruk, motverka våld, utstötning och verka för 
mångfald och integration samt arbete för att främja social gemenskap 
för unga som på grund av funktionshinder eller av andra skäl har 
behov av stöd till utvecklingsinsatser.

Bidrag ges inte till administration eller till verksamhet som det  
åligger stat, landsting eller kommun att tillgodose. Bidrag ges inte 
heller till religiös verksamhet eller scout-, idrotts- och skytteverk-
samhet.

Ansökningsblanketten kan laddas ner från hemsidan  
www.bangs-stiftelse.se där ytterligare information finns att tillgå. 

En fullständigt ifylld ansökningsblankett skall vara Stiftelsen tillhanda  
senast den 15 februari 2014. Styrelsen gör en preliminär bedömning 
av ansökan. Föreningar vars ansökningar preliminärt bifalles kommer 
därefter uppmanas att skicka in en komplett ansökan.

Bångs Stiftelse ger 
bidrag till barn- och 
ungdomsverksamhet 
med social inriktning

BHODROKOL I ULLAPARA, BANGLADESH. Verksamheten Banglabarn invigde 
barnhemmet i Raton Razzaks hemby 2010, det var ett stort steg i drömmen om 
att ge människorna där förutsättningar att bygga ett bättre liv. FOTO: STIFTELSEN BANGLABARN 
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– Detta är mycket stora problem 
som vi arbetar för att förändra, 
 säger Linda Nordin, generalse-
kreterare i Svenska FN-förbundet, 
som just nu driver en kampanj 
mot barnäktenskap.

Flickor utsätts ofta för kränk-
ningar av sina mänskliga rättig-
heter. Barnäktenskap drabbar var 
tredje fl icka i utvecklingsländer. 

Risken att giftas bort är särskilt 
stor för fl ickor på landsbygden 
och fl ickor som saknar utbildning. 
Därtill är könsstympning mycket 
vanligt. 

– Vi har valt att lyfta dessa frågor 
just nu, säger Linda Nordin. Unga 
fl ickor riskerar att bli gravida och 
tvingas lämna skolan. Konsekven-
serna är negativa både för indi-

viden och för samhället. Kompli-
kationer relaterade till graviditet 
och förlossning är den vanligaste 
dödsorsaken för fl ickor mellan 15 
och 19 år i utvecklingsländer.

– Vi stödjer ett projekt som drivs 
av FN:s befolkningsfond UNFPA 
i Afarregionen i norra Etiopien, 
med syfte att stoppa barnäkten-
skap och könsstympning i områ-
det. Inom projektet utbildas både 
fl ickor och pojkar, föräldrar och 
ledare i samhället om mänskliga 
rättigheter och konsekvenserna 
av barnäktenskap och könsstymp-
ning. Flickor ges möjligheter att få 
gå kvar i skolan. 

Framför egen dörr
Men det är inte bara problem i 
 fattiga länder. Förhållanden som 

Linda Nordin vill motarbeta före-
kommer även i Sverige.

– Vi vill sätta stopp för möjlig-
heten att få dispens för äkten-
skap före 18 års ålder. Bland annat 
har vi nyligen genomfört ett kun-
skapsseminarium med politiker i 
riksdagen. 

Inte i Sverige
– Vi vill också ta bort möjligheten 
att erkänna barnäktenskap som 
ingåtts i utlandet samt äkten-
skap via ombud. Det fi nns många 
kryphål kvar att täppa till för att 
Sverige  ska få ett heltäckande 
skydd mot barnäktenskap, säger 
Linda Nordin. 

Kampanj mot barnäktenskap

Unga om utbildning

Varje dag riskerar 37 000 
minderåriga flickor i världen 
att giftas bort och i Sverige 
oroar sig 70 000 unga för att 
inte själva kunna välja sin 
partner. 

NYHETER

Dagens unga vill vara med och 
hjälpa andra. Det märks inte 
minst på antalet frivilliga i olika  
ungdomsorganisationer. Röda 
Korsets ungdomsförbund har 
i dag 6 000 medlemmar, varav 
ungefär 1 500 är frivilliga.

– Hela organisationen bygger  
på våra unga frivilliga. De fl esta  är 
i 20-års åldern och många  arbetar 
dagligen med olika projekt,  
 parallellt med sina studier.  Det de 
får tillbaka av oss är utbildning 
så att de känner att de har kun-
skapen att utföra sitt uppdrag, 
 berättar Hala Mohammed.

Verksamhetsområden
Ungdomsförbundet har idag 
fyra  olika verksamhetsområ-
den:  Humanitär migration, 
hållbar utveckling, barn och 
ungas delaktighet och globalt 
engagemang. Huvudfokus ligger  
i humanitär migration där man 
engagerar ensamkommande 
fl yktingbarn och ungdomar i 
 olika verksamheter. 

– Vi har verksamhetsgrupper  
på boenden där vi bland annat  
har språkträning, bowling, stads-
vandringar och annat. Det hand-
lar om att ge de här ungdomar-
na ett socialt sammanhang. För-
bundet erbjuder även läxhjälp  till 
unga som inte har möjlighet att 
få hjälp med sina läxor i hemmet.

Punktinsatser
– Det finns 20 lokalföreningar 
i landet för ungdomar som vill 
hjälpa till. Fördelen är att vi fi nns 
i städer med universitet och hög-
skolor, och det gör det enklare att 
rekrytera frivilliga, säger Hala.

Det fi nns en uppsjö av organi-
sationer och olika saker att enga-
gera i sig, allt från punktinsatser  
som att dela ut soppa i några 
timmar,  till att anordna bio och 
julfi rande på olika sätt.  

– Idag är det mer synligt och 
tillgängligt att hitta något att 
 engagera sig i, menar Hala.  Även 
företag engagerar sig mer, både 
genom att bland annat sponsra 
olika projekt och dela med sig av 
sin kompetens. 

Hala Mohammed
Ordförande, 
Röda korsets ungdomsförbund.
FOTO: IRIKA SANDSTRÖM

Projektet På G drivs av Medborgarskolan 
 Region Väst och vänder sig till arbetssökande 
ungdomar  mellan 18 och 35 år. Genom stimu-
lerande och roliga aktiviteter ska man få ett 
redskap  och kontakter för att sedan också hitta 
fram till rätt arbete eller utbildning.

 ■ Vad har På G gett dig?
Morgonen började klockan nio med att träff a 
varandra och umgås. Vi har bland annat lyssnat 
på musik, sett fi lm, spelat spel och haft kurser i 
matlagning. 

 ■ Vad tyckte du bäst om?
Det är den sociala samvaron och att träff a  olika 
människor som har gett mest. Speciellt doku-
mentärfi lmerna om vad som händer i världen 
har gett mig mycket. Vi har även lärt oss hur 
man söker ett jobb och hur man skriver ett CV.  

 ■ Hur ser framtiden ut?
Jag har nu fått en anställning på UMG Event 
som gruppledare, vilket innebär att jag ansvarar  
för alla föreberedelser för ett event. Det kan  vara 
ett mingelparty eller ett nytt projekt som ska 
presenteras. Det har gått bra och medfört att 
jag har fått ett bättre självförtroende och funnit 
min plats. Jag gillar att träff a folk och nätverka. 

Rami Messi Ali
Medborgarskolan.
FOTO: PRIVAT

Hos ABF Stockholms dotterbolag ELVIRA kan 
ungdomar i åldrarna 17 till 24 år gå yrkeskurser 
varvade med teori och praktik. I projekten fi nns 
jobbcoacher och arbetsinriktade utbildningar.

 ■ Vad gjorde du innan du gick 
utbildningen med inriktning butik?
Jag har varit arbetslös med tillfälligt sommar-
jobb som städerska på ett hotell i Stockholm. 
Jag fi ck tips om denna utbildning via Arbetsför-
medlingen.

 ■ Vad har du lärt dig under utbildningen?
Positivt tänkande har varit en viktig del och att 
få en stark självkänsla. Fokus har också varit på 
kundhantering speciellt riktat mot butiksför-
säljning, personliga relationer, ekonomi och 
rättskunskap. Psykologi har varit en annan del 
som jag gillar. Att lära sig hur man ska tänka i 
olika situationer är spännande.

 ■ Hur ser din framtid ut?
Jag fick en praktikplats på Urban Deli  i 
Stockholm  och är nu fast anställd där.
Konceptet  ligger  i tiden med försäljning av ost 
och delikatesser, bar, restaurang osv. Nu är jag 
kassaansvarig  i butiksdelen och att kliva vidare 
skulle vara mycket roligt. Service är något som 
jag gärna utvecklar ännu mer. 

Jessica Wase Hall
ABF.
FOTO: PRIVAT

Folkuniversitetets projekt Unga Kalmar är till 
för personer 18-29 år som vill ha en förändring i 
riktning mot arbetsmarknaden men inte klarar 
detta själv utan behöver stöd. Viktigt i projektet 
är samverkan mellan de kontakter som fi nns 
runt personen.

 ■ Hur var din situation innan du kom med 
i Unga Kalmar?
Jag är sjukskriven på grund av en fysisk sjukdom  
som är kronisk. Fick fel behandling  i många år. 
Till följd fi ck jag även psykiska  problem.  Jag 
 klarar inte av att arbeta eller studera  men ville 
ändå göra något de dagar jag klarar det.

 ■ Vilka möjligheter har du fått?
Att inte bara vara hemma och må dåligt, utan  
komma iväg och träffa andra människor  
och göra  något givande. Veckorna har varit 
uppdelade.  Måndagar har vi haft idrott och 
hälsa,  tisdagar personlig utveckling, onsdagar  
helhet är livet och torsdagar kultur och 
samhälle. 

 ■ Vad har gett dig mest?
Personlig utveckling och helhet är livet. Att 
 prata, lyssna och känna att det fi nns fl er i 
 liknande situation. 

Idrott och hälsa var riktigt roligt.  Som när 
vi spelade badminton och bordtennis; Under 
dessa stunder kunde vi glömma allt jobbigt 
och all smärta. Jag vill studera till undersköter-
ska på halvtid, försöker nu hitta en  ekonomisk 
 lösning. Mitt mål är att må bra och kunna 
 arbeta!

Johanna Berg
Folkuniversitetet.
FOTO: PRIVAT

FOLKBILDNING – DELTAGARPANEL

Linda Nordin
Generalsekreterare,
Svenska FN-förbundet.
FOTO: ULF BENGTSSON

ANNE HAAVISTO

redaktionen@mediaplanet.com

Komplikationer relaterade till graviditet och 
förlossning är den vanligaste dödsorsaken för 
fl ickor mellan 15 och 19 år i utvecklingsländer.

Det har gått bra och medfört 
att jag har fått ett bättre självför-
troende och funnit min plats.

 GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

Ungdomars vilja att 
engagera sig ideellt har 
ökat de senaste åren.
– Att dagens unga inte 
skulle vara engagerade 
är verkligen bara en myt, 
säger Hala Mohammed.



Var tredje fl icka 
berövas sin barndom

I jul kan du hjälpa

EN 
BÄTTRE 
VÄRLD

Följ våra projekt på facebook. 

Var tredje fl icka i utvecklingsländer gifts bort som barn och cirka 140 miljoner unga 

kvinnor har utsatts för könsstympning. En diskriminering där fl ickor förlorar 

rätten till sina kroppar och berövas sin barndom. Tänd hoppet och förändra. 

Skänk 150 kronor till kampanjen Flicka. Som tack får du en julhälsning, signerad 

av FN-förbundets goodwillambassadör Carolina Klüft.

Sms:a JUL till 72 909 så skänker du direkt 150 kronor

Skänk en gåva i valfritt belopp via vår hemsida www.fn.se

Skänk via postgiro 90 00 79-5. Märk inbetalningen med JUL 

FÖRETAG? 
Bli företagsgivare och 

påverka för en bättre värld.
Välj bland våra julgåvor för 

företag på www.fn.se.

Bli vår företagspartner idag!  

Tillsammans förändrar vi världen för tusentals unga 
i Sverige. Ring Adam Hedengren på 08-452 49 42 
eller besök www.rkuf.se/for-foretag

 

 Unga för unga.

I Sverige finns i dagsläget cirka  
120 000 ungdomar som varken arbetar 
eller studerar. Många saknar grund- 
utbildning och har en lång väg för att 
komma in på arbetsmarknaden. Detta 
gör att många tappar självkänslan och 
hopp om framtiden. 
Studieförbunden har under drygt 100 år  bedrivit 
folkbildning på  frivillig basis i Sverige. Det kan 

ske  genom studiecirklar, vuxenutbildning, och kulturprogram, som 
körgrupper, föreläsningar och musikarrangemang.

Annika Nilsson, ordförande för Folkbildningsförbundet, studieför-
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Folkbildning – en väg till 
framtiden för arbetslös ungdom
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 ■ Hur viktig är organisa-
tionens och allmänhetens/ 
medlemmarnas engagemang 
för er verksamhet?
– Mer än var tredje svensk drabbas  
någon gång i livet av en hjärnsjuk-
dom. Och alla känner vi någon  
som är drabbad. Alzheimers sjuk-
dom, beroende, depression, MS 
och stroke  är bara några exempel 
på alla  de sjukdomar, skador och 
funktionsnedsättningar som kan 
drabba  hjärnan. Många av de stora  
folksjukdomar som vi idag har  dålig 
bot för, har sin grund i hjärnan. 

–Vi ser också ett växande intresse  
kring att starta egna insamlingar  

och genomföra olika insam-
lingsaktiviteter. Allt fl er enskilda  
 personer vill göra en insats för 
forskningen och många som väljer  
att sprida det på sociala medier 
skapar också ett ökat engagemang. 
Deras bidrag och engagemang 
 betyder mycket för Hjärnfondens 
insamlingsarbete. 

–Hjärnfonden får inga statliga 
 bidrag. Det är alltså enbart tack 
vare  gåvor från privatpersoner 
och företag som vi kan stödja den 
viktiga  svenska hjärnforskningen.

 ■ Vad är på agendan just nu?
– Vi förbereder Hjärnans Dag, vår 
årligt återkommande kunskaps-
dag, där vi samlar några av Sveriges 
främsta forskare och experter.  

De delar med sig av spännande 
forskning och ger kunskap och 
hopp kring frågor om hjärnans 
kapacitet, sjukdomar och mys-
terier.  Intresset är enormt – nära  
tusen  personer brukar komma 
och lyssna.  Hjärnans Dag äger 
rum den 26 mars i Stockholm. 

 ■ Hur beskriver du helt kort 
Hjärnfonden och dess uppgift? 
– Hjärnfonden är en insamlings-
stiftelse vars uppdrag är att samla 
in och förmedla pengar till forsk-
ning om hjärnan. 
Vår vetenskapliga  nämnd, bestå-
ende av 23 professorer, landets 
främsta inom neurovetenskapen  
från samtliga fakulteter, är en 
 garant för detta. Det är forsk-
ning som på sikt kan leda till att 
några  av dessa livsviktiga  frågor  
besvaras  och i förlängningen  
till att det mänskliga lidandet 
minskar  och kunskapen om hjär-
nans sjukdomar,  skador och funk-
tionsnedsättningar ökar.

– Men forskningen på hjärnan 
 fokuserar inte bara på sjukdomar 
eller skador. 

Om vi inte vet hur den friska 
hjärnan fungerar kan vi inte  känna  

igen sjukdomstillstånd. Därför 
är den nyfi kenhetsdrivna grund-
forskningen om den friska  hjärnan 
lika viktig. Även inom denna forsk-
ningsgren har stora  framsteg gjorts 
och nya  viktiga väntar.

Det är endast genom att ha en 
 genomtänkt databasstruktur  
som organisationen kan seg-
mentera sina kunder för 
analyser  och bearbetningar.
Analys, kunddialog och bear-
betningsprocesser är nycklar  
till framgång, menar Lena 
Björklund,  en expert från sys-
temleverantörsledet som har 
lång erfarenhet från branschen.

Bäst kunskap
Min erfarenhet är att den som 
har bäst kunskap om sina kun-
der vinner. Det är viktigt att för-
stå att hanterandet av kundens 
kund, det vill säga medlemmen 
och/ eller givaren, är ett förtro-
ende där du behandlar kundens 
viktigaste tillgång. Långsiktiga 
samarbeten med gemensamma 
mål borgar för mervärden för 
medlemmar, givare,  kunden och 
leverantören.

Angelägen uppgift 
för Hjärnfonden

LINDA KENTE

redaktionen@mediaplanet.com

UTVECKLINGSKRAFTTILLFÖRLITLIGHETBRANSCHKUNSKAPERFARENHET 

Oöverträffad kompetens och erfarenhet 
inom givar- och medlemshantering
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Oöverträffad kompetens och erfarenhet inom givar- och medlemshantering

Fokus på kundens behov och situtation
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Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer! PRESS
DATA

PressData AB Telefon vxl: 08-738 47 00  Postadress: Box 3217,103 64 Stockholm  Besöksadress: Primusgatan 20, Stockholm  www.pressdata.se 

Gör som:

Ta hjälp av PressData 
för er givar- och medlemshantering!
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Tre frågor till Gunilla Steinwall, generalsekreterare 
för Hjärnfonden, som samlar in pengar till forskning och 
information om hjärnan och dess sjukdomar, skador 
och funktionsnedsättningar.

Men forskningen  
på hjärnan 
 fokuserar inte bara 
på sjukdomar eller 
skador. 

Det är viktigt att 
förstå att hanterandet 
av kundens kund, det 
vill säga medlemmen 
och/ eller givaren, är 
ett förtroende där du 
behandlar kundens 
viktigaste tillgång.

VI REKOMMENDERAR

 GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

En förutsättning för en
framgångsrik verksamhet
för insamlings- och
medlems-organisationer
är att ha kunskap och 
kontroll över sina med-
lemmar och/eller givare.

KUNDKUNSKAP

Bäst kunskap
om sina
kunder

FRÅGOR & SVAR

”ALZHEIMERS SJUKDOM, BEROENDE, 
DEPRESSION, MS OCH STROKE  
är  bara några exempel på alla  de sjuk-
domar, skador och funktionsned-
sättningar som kan drabba  hjärnan. 
Många av de stora  folksjukdomar som 
vi idag har  dålig bot för, har sin grund i 
hjärnan. ”  FOTO: THINKSTOCK
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 MARIE LOUISE AARÖE

redaktionen@mediaplanet.com

– Vi får ofta frågan från våra kunder  
om hur stora de ekonomiska resur-
serna bör vara i en ideell organisa-
tion. Frågan är inte lätt att besvara, 
säger Fredrik Sjölander, bransch-
ansvarig för Ideell sektor på KPMG 
Sverige. Det beror på vilken typ av 
verksamhet som man driver och 
vilka planer man har framöver.  Det 
finns flera viktiga skäl för en  ideell 
organisation att försöka spara  

pengar för framtiden. Det kan 
 inträffa oförutsedda händelser, ut-
gifter som man inte har budgete-
rat för. En verksamhets expansion 
kan också bli aktuell om nya möj-
ligheter eller krav uppstår. 
– Många organisationer förlitar sig 
på att få medel från allmänheten  
varje år. Men så blir inte alltid 
fallet.  Intäktsströmmarna  kan 
variera från år till år beroende på 
det allmänna ekonomiska läget. 
Många upplever också  minskade 
bidrag från staten. 

En policy till hjälp
En ideell organisation förväntas 
inte göra stora vinster år efter år, 
men att göra ett bra resultat ett år 
kan accepteras. Samtidigt kan en 
ideell organisation bli kritiserad  
för att äventyra verksamheten 
om ingen ekonomisk beredskap 
finns.

– Vad som är rimlig ekonomisk 
beredskap är olika från organi-
sation till organisation, säger 
 Fredrik Sjölander. 

Jag rekommenderar att man 
tar fram en formell policy som 
kopplas  till stadgar, verksam-
hetskraven och den övergripande  
strategiska planen för organisa-
tionen. Policyn ska innehålla de 
framtida planerna och åtaganden 
man har. Den ska vara offentlig  
och känd för organisationens 
olika   intressenter och självklart 
förankrad  i styrelsen.

Ideell sektor 
bör ha ekonomisk 
beredskap

Fredrik Sjölander
Branschansvarig, 
Ideell sektor på KPMG Sverige.
FOTO: KPMG

Hur stor den ekonomiska 
beredskapen ska vara i en 
ideell organisation är en 
fråga som uppstår då och 
då. Många organisationer 
har kravet att fördela 
inkomna pengar direkt till 
behövande projekt. Att inte 
ha någon ekonomisk 
beredskap kan dock 
medföra problem.

SVERIGE I TÄTEN 

 ■ Sverige hamnar på  
andra plats på globalt 
 förändringsindex när KPMG 
 rankar 90 länders förmåga att 
hantera kriser och omvälv-
ningar som naturkatastrofer, 
globalisering och klimathot. 
Det är viktigt med ett starkt 
civilsamhälle i Sverige. Det 
måste våra politiker förstå inte 
minst om svenska företag ska 
kunna konkurrera på världs-
marknaden.  

 ■ Att vi ligger i topp på ran-
kingen beror till stor del på att 
vi har ett starkt civilsamhälle, 
som många gånger är snabb-
fotat och flexibelt jämfört 
med stat och  kommun. För-
ändringstakten  i vår omvärld 
ökar allt snabbare och ett 
lands  benägenhet att hantera 
 förändringar blir mer och mer 
centralt i utmaningen att  bygga 
ett hållbart samhälle, säger 
Fredrik Sjölander.
 

KÄLLA: 

2013 års index bygger på input från över 

500 intervjuer och källor som World Bank,  

WHO och UNESCO. 

Läs mer på länk: http://www.kpmg.com/ 

Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications /

change-readiness/Pages/change-readiness- 

index-2013.aspx  

Många organisationer förlitar sig på 
att få medel från allmänheten  varje år. 
Men så blir inte alltid fallet.

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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I Örebro län har man kommit 
långt med att koppla ihop civil-
samhället med den akademiska 
världen, en satsning som också 
 inkluderar  offentlig verksamhet 
och näringsliv.

– Vi startar ett nytt partner-
skap för sociala innovationer. Det 
ska fungera som ett verktyg som 
ska kunna ge råd och stötta fram-
växten av sociala innovationer i 
Örebro  län, säger Anders Bro, pro-
jektledare för sociala innovationer 
vid Örebro läns landsting. Arbetet 
började med ett antal workshops 
och samtal med aktörer där vi klar-
gjorde förutsättningar för ett regi-
onalt partnerskap. En av dessa var 
behovet att lyfta in forskning som 
en viktig del i arbetet. Kontakten 
med Örebro universitet visade på 
ett stort intresse från akademin 
att lyfta dessa frågor. 

Startade informellt
–Det började som ett infor-
mellt samtal mellan landstinget,  
stiftelsen  Cesam och forskare på 
universitetet för ungefär ett år 

sedan.    Ganska snart såg vi alla ett 
 gemensamt intresse att gå vidare 
och idag består själva forskargrup-
pen av forskare från åtta veten-
skapliga discipliner; Folkhälsove-
tenskap, Företagsekonomi, Genus-
vetenskap, Kulturgeografi, Musik-
vetenskap, Socialt arbete, Sociologi 
samt Statskunskap. 

Sociala innovationer
En viktig uppgift är att skriva 
ett nytt forskningsprogram om 
sociala  innovationer. Det ska vara 
klart före årsskiftet.

–Dels gäller det att förstå 
begreppet  sociala innovationer,  
säger Jan Olsson, professor i stats-
vetenskap vid Örebro universitet. 
Dels försöker varje ämne  precisera  
ett antal relevanta frågor.   

Det gäller  att hitta förslag 
på konkreta FoU-insatser, dels 
 inomvetenskapliga, dels interak-
tivt orienterade frågor, aktiviteter 
som kan utföras integrerat med 
 civilsamhället och samhällets öv-
riga aktörer. Blir kloka tillsammans. 

Gör stor nytta
Som exempel på en social innova-
tion nämner Anders Bro ”IT-gui-
derna”, ett projekt där ungdomar 
med utländsk bakgrund hjälper 
äldre människor att bli bättre på 
IT. De unga gör nytta och får stora 
 möjligheter att träna  svenska.
–Under 2014 ska vi genomföra  
ett antal forskningscirklar i 
länet,  ledda  av forskare men med 
 jämbördigt deltagande från civil-
samhället. 

I samtal gör man sig kloka tillsam-
mans i ett lärande, som kan leda till 
nya fördjupade frågeställningar.     

Resultatet från cirklarna kom-
mer att lämnas över till partner-
skapet för att förhoppningsvis 
kunna  utvecklas till sociala inno-
vationer, säger Hans Andersson, 
verksamhetsledare på stiftelsen 
 Cesam. 

Skapar nya kontakter
–Vitsen med de här samarbetena  
är att man får en spännvidd 
 mellan den inomvetenskapliga 
forskningen, som är till för forsk-
ningens egen skull, och interak-
tiva  insatser med civilsamhället 
som resulterar  i omedelbar och 
praktisk nytta,  säger Anders Bro.

–Vi skapar nya kontakter när vi 
bollar frågor och idéer i en flerve-
tenskaplig miljö som också består 
av företrädare för olika praktiska 
verksamheter. 

Det ger en möjlighet att lyfta  
specifika frågor och problem-
områden på ett sätt som inte har 
gjorts tidigare.

Forskning inom  
civilsamhället gynnar 
nya sociala innovationer

 GÖSTA LÖFSTRÖM

redaktionen@mediaplanet.com

NYHETER

FORUM

OPEN SPACE 
hålls för 
landsbygden
Landsbygdsriksdagen, 
som hålls i Sandviken den 
17 maj 2014, kommer att 
bjuda på ett av de största 
så kallade Open space-
mötena i Sverige. Claes 
Becklin, projektsamord-
nare i organisationen Hela  
Sverige ska leva, räknar 
med 1 100 deltagare. Det 
är valår och organisatio-
nen hoppas kunna lyfta 
landsbygdsfrågorna och 
få större utrymme när de 
politiska partierna käm-
par om väljarna.

– Vi vill skapa en grund för ett 
landsbygdspolitiskt program.Vi 
behöver bryta urbaniseringen  
och på ett bättre sätt se 
kopplingen  mellan stad och 
land och göra det drägligt att 
bo på landsbygden. Det gäller 
för landsbygdsborna att kunna  
handla sin mat, kunna tanka  
 bilen, ha tillgång till annan 
service  och att ha tillgång till 
bredband,  säger Claes Becklin. 

Amerikansk idé
Open space är en mötesmetod, 
som går ut på att vem som helst 
vid mötet ska kunna lyfta  en 
fråga  och få diskutera den med 
dem som väljer att göra det. Det 
hela bygger på en amerikansk idé 
med fyra principer och en lag: 

– Principerna är: Vilka som än 
kommer är rätt personer. Vad 
som än händer är det enda som 
kunde  hända. När det än börjar  
är det rätt tid. När det är slut 
så är det slut. Och lagen säger: 
När man inte  längre kan tillföra 
något  i diskussionen så lämnar 
man den.

– Det här kräver stort person-
ligt ansvar av deltagarna, säger 
Claes Becklin.

En omfattande process
Organisationens kampanj för 
att åter lyfta landsbygdsfrågor-
na börjar med en landsomfattan-
de process på 24 ställen runt om i 
landet som får sin stora final vid 
Landsbygdsriksdagen i maj. 

Dagen efter denna bjuds riks-
dagens partiledningar in för att ta 
del av och diskutera landsbygds-
frågorna.

Det kommande årets Lands-
bygdsriksdag är den 13:e i 
 ordningen. De hålls vart annat år. 
Bakom Hela Sverige ska leva står 
48 medlemsorganisationer och 
5000 lokala utvecklingsgrupper.

GÖSTA LÖFSTRÖM

name.surname@mediaplanet.com

Partnerskap ska fungera som verktyg för att stötta 
sociala innovationer genom forskning inom civilsamhället.

Claes Becklin
Projektsamordnare i organisationen 
Hela Sverige.
FOTO: LINN HJORT

 ■ Fråga: Vad är nyttan med 
forskning inom civilsamhället 
och sociala innovationer? 

 ■ Svar: Genomtänkta FoU-
insatser kan bidra till att förstå,  
lyfta fram och skapa förut-
sättningar för nya konstruktiva  
 idéer som kan utvecklas i 
 samhället.

48
MEDLEMS-

ORGANISATIONER 

STÅR BAKOM 

HELA SVERIGE 

www.helasverige.se

5 000 lokala utvecklingsgrupper som 
skapar hållbara och företagsamma 

bygder i hela Sverige.

All utveckling 
är lokal, även
den globala!

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

Svenska Blå Stjärnan
– mötesplats för  
djurintresserade

Medlemskap kostar 100 kr/år.  
Du får då tillgång till aktiviteter  
och kurser samt medlemstidningen  
Blå Stjärnan 4 gånger/år.

Läs mer om vår verksamhet
och gör din medlemsanmälan på
www.svenskablastjarnan.se 
eller ring 08-629 63 60.

Frivilligorganisationen Svenska Blå  Stjärnan 
har samhällets uppdrag att ta hand om 
 dju ren  vid kriser, katastrofer, utbrott av 
 smitta och andra händelser som kan drabba 
djuren. Förutom vårt viktiga samhällsupp-
drag har vi en mängd föreningsaktiviteter 
och kurser för alla djur intresserade.

ÖREBRO

FORSKNING

Under 2014 ska vi 
genomföra ett antal 
forskningscirklar  
i länet
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Örebro län fokuserar 
på sociala innovationer “Det här är resultatet av en 

lång process som  startade 
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VEM KAN MAN LITA PÅ?
VI HJÄLPER ER ATT BYGGA FÖRTROENDEI HJÄ

En stolt medlem av:

Har du hört om behån 
som botar bröstcancer 
Inte vi heller.
Forskarna gör hela tiden framsteg men det är en lång 

väg att gå för att hitta medlet som botar all cancer. 

Vi stöder forskning som ökar överlevnadschanserna 

och förbättrar livskvaliteten för alla som måste leva 

med sjukdomen. Men vi behöver mer resurser.

Därför är en julgåva från dig viktig. Som tack skickar 

vi en hälsning till de du vill dela julklappen med. 

Tillsammans kan vi rädda liv.

Cancerföreningen i Stockholm    Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond
PG 90 06 90-9                         PG 90 08 80-6 

rahfo.se
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INSPIRATION

 MARIE LOUISE AARÖE

redaktionen@mediaplanet.com

Pernilla Varverud är sedan 1997 
ansvarig för branschgruppen ide-
ell sektor på Grant Thornton. Ett 
brett område där stiftelser och ide-
ella organisationer ingår, exem-
pelvis inom kyrkan, idrotten och 
insamlingsorganisationerna.

– För en organisation är det 
många intressenter som man 
måste ta hänsyn till. Det kan inne-
bära en utmaning för en styrelse. 
Från att ha arbetat utifrån en idé 
behövs också ekonomisk kompe-
tens och hänsyn som måste tas till 
olika intressenter som exempelvis 
givarna av medel, destinatärerna 
som pengar ska gå till, som några 
exempel. Alla är intresserade av 
hur detta sköts och då måste man 
också ha kunskap för att kunna ta 
ansvar, säger Pernilla Varverud.

Populära seminarier
Många ideella organisationer är av 
allmänt intresse. Skadas ett anse-
ende kan det få stora konsekven-

ser. Därför är det viktigt men en 
stark intern kontroll för att förhin-
dra oegentligheter. Nu har Grant 
Thornton för sjunde gången ge-
nomfört en seminarieserie på tre 
tillfällen med ett  åttonde på gång 
under våren. Det första tillfället 
går ut på att ge de grundläggan-
de förutsättningarna för hur ett 
professionellt styrelsearbete ska 
 bedrivas. Vid det andra tillfället 
förmedlas kunskapen om hur man 
ska arbeta för att styrelsearbetet 
ska uppnå den önskade effekten. 
Under det tredje tillfället beskrivs 
ansvaret som varje styrelsemed-
lem har och hur styrelsearbetet 
ska utföras på ett rätt och struktu-
rerat sätt.

Sammansättning är grunden
– Det är många intressenter och 
formalia som en ideell organi-
sation har att ta hänsyn till och 
hantera. För att vara en attraktiv 
organisation och attrahera nya 

 medlemmar är framtidsfrågorna 
också mycket angelägna. Det är 
viktigt att en styrelse är rätt sam-
mansatt med den kompetens som 
behövs för att hantera en mängd 
olika frågor som en organisation 
kan stå inför. 

Det handlar om en rätt sam-
mansatt styrelse med rätt kompe-
tens. Detta är en viktig och angelä-
gen fråga för framförallt valbered-
ningen att hantera. 

Goda råd och nätverk
– Utbildningarna är mycket 
 populära med ett hundratal del-
tagare på varje seminarium, sä-
ger Pernilla Varverud. Många frå-
gor som kan innebära utmaning-
ar för en styrelse dyker upp. Det är 
en möjlighet att få goda råd och ett 
nätverk för att få hjälp med en bra 
struktur i styrelsearbetet.

Många ideella  
organisationer är  
av allmänt intresse

Pernilla Varverud
Ansvarig för branschgruppen  
Ideell sektor på Grant Thornton.
FOTO: HÅKAN MÅLBÄCK

SEMINARIESERIE. Nu har Grant Thorn-
ton för sjunde gången genomfört en 
seminarieserie på tre tillfällen med ett 
 åttonde på gång under våren. Det för-
sta tillfället går ut på att ge de grund-
läggande förutsättningarna för hur 
ett professionellt styrelsearbete ska 
 bedrivas. Vid det andra tillfället för-
medlas kunskapen om hur man ska ar-
beta för att styrelsearbetet ska upp-
nå den önskade effekten. Under det 
tredje tillfället beskrivs ansvaret som 
varje styrelsemedlem har och hur sty-
relsearbetet ska utföras på ett rätt och 
strukturerat sätt.
 FOTO: THINKSTOCK 

– Vår viktigaste uppgift är att 
 vara bollplank i frågor som gäller  
relationen mellan  arbetsgivare 
och anställda, säger  Monica 
Lysholm, förbundsdirektör på 
IDEA, en arbetsgivarorganisa-
tion för ideella organisationer. 

Ekonomiskt skydd
Sedan juli i år erbjuder IDEA 
en styrelseansvarsförsäkring i 
medlemsavgiften.

– Arbetsgivar- och arbetsmil-
jöansvaret ligger hos styrelsen, 
ett ansvar de har både anställda 
och frivilliga. Försäkringen ger 
ett ekonomiskt skydd om styrel-
sen brustit i sitt ansvar eller om 
det handlar om skadeståndsan-
språk från tredje man. Försäk-
ringen stöttar även under en 
 utredningsprocess vid en olycka 
eller en tvist av något slag, säger 
Monica. 

En trend man kan se är att det 
bildas många nya ideella organi-
sationer.

– Det är också vanligt att man 
engagerar sig mer i punktfrågor, 
som till exempel katastrofen 
i Filippinerna, menar Monica.  
Det gör att arbetsgivarorganisa-
tionen växer och utvecklas.

– Ett viktigt arbete för många 
i civilsamhället är att jobba med 
sitt varumärke. Om det uppstår 
en kris i organisationen bör sty-
relsen ha en handlingsplan för 
att inte skada sitt varumärke. 
Här har näringslivet och offent-
lig verksamhet en hel del att lära 
av civilsamhället. 

För att dela med oss av våra er-
farenheter kommer IDEA bland 
annat att arrangera ett semina-
rium i Almedalen i sommar.

FÖRSÄKRING

IDEA – erbjuder 
unik försäkring

NYHETER

I takt med att allt fler 
människor väljer att en-
gagera sig i civilsamhäl-
let växer också behovet av 
att styrelserna blir med-
vetna om sitt ansvar.

Monica Lysholm
förbundsdirektör på IDEA.
FOTO: EVA PETTERSSON

 ANNE HAAVISTO

redaktionen@mediaplanet.com

STORT INTRESSE FÖR 
STYRELSEFRÅGOR

Vår viktigaste uppgift är 
att vara bollplank i frågor 
som gäller relationen 
mellan arbetsgivare  
och anställda.

Många människor som söker sig till den ideella sektorn brinner för 
de ideella utmaningarna, men behöver ibland förbättra den grund- 
läggande kunskapen som behövs för att arbeta professionellt i en styrelse.



Linköpings kommun satsar på det civila 

samhället och lyfter idéburna verksamheter 

som en viktig byggsten i samhällsutveck-

lingen vid sidan av det offentliga och nä-

ringslivet. Sedan 2012 finns en lokal över-

enskommelse mellan Linköpings kommun 

och idéburen sektor.

– Vi upplever ett starkt engagemang från den idé- 
burna sektorn, berättar Karin Linkhorst, utvecklings- 
strateg i Linköping. Vi har 104 föreningar som har 
skrivit under vår överenskommelse. Det handlar om 
allt från den lilla kulturföreningen till idrottsfören-
ingar och stora hjälporganisationer.

Linköpings kommun utgår från en grundsyn att 
samhället organiseras i tre sektorer; den idéburna 
sektorn, näringslivet och den offentliga sektorn. För 
en bra utveckling i en kommun är det avgörande att 
dessa sektorer fungerar väl.

Många är engagerade

– I Linköpings kommun är vi stolta över att ha så 
många föreningar som skrivit under överenskom-
melsen och att de representerar en så stor bredd av 

Linköpings rika föreningsliv, säger Carina Boberg, 
ansvarigt kommunalråd i Linköpings kommun. Vi 
tycker också att det är oerhört positivt att så många 
av dem aktivt vill delta i dialog och samverkan med 
kommunen. Det är av stor vikt att ha en fungerande  
samverkan med den idéburna sektorn. Det finns 
mycket som sektorn utför som kommunen inte kan 
eller bör göra. Här avses allt från att träna knattelaget 
i fotboll till att stödja människor i sorg. Men även 
gällande vårt växande välfärdsbehov behövs idé- 
buren sektor och här tror vi att våra invånare mår 
bäst av att ha en mångfald av utförare att välja bland. 

Samverkan prioriteras

Linköpings kommun bjöd in till ett första dialog-
möte i enlighet med överenskommelsen i början av 
oktober 2013 med cirka 100 deltagare, däribland 
politiker och tjänstemän samt många intresserade 
föreningar.

– En prioriteringslista skapades på mötet. De tre 
viktigaste önskemålen är lokaler med möjlighet att 
mötas, en fortsatt dialog mellan kommunen och den 
idéburna sektorn, samt att skapa engagemang för 
nya engagerade aktörer, berättar Carina Boberg.

Arbete pågår även med att skapa en digital platt-
form för att lyfta samverkan mellan samhällets olika 
grupper och gemensamt arbeta vidare för att den idé-
burna sektorn ska stärkas.

– Informationsplattformen som vi nu producerar 
ska utgöra en grund liknande den som företagen har 
genom ett näringslivscentrum, säger Karin Link-
horst. Den är ett första steg mot ett fysiskt idéburet 
utvecklingscentrum. 

– Vi ser en mötesplats som mycket viktig för att 
kunna föra en dialog samt kunna fånga nya engage-
rade medlemmar, avslutar Carina Boberg.

Idéburen sektor och kommunens 
samarbete lyfter Linköping

Carina Boberg.Karin Linkhorst.

Linköpings kommun
www.linkoping.se/ideburensektor

Reumatikerförbundet

Visste du att mer än 1 miljon människor i 

Sverige lever med en reumatisk sjukdom? 

Många lever natt och dag med svåra 

smärtor och trötthet. Tuffa tillstånd som 

påverkar livet i allra högsta grad. Många 

får livshotande följdsjukdomar.

Varje år stöder vi reumatologisk forskning 

med miljontals kronor. Forskning som vi 

vet kommer att göra livet bättre för alla 

som är sjuka.

Vi behöver din hjälp med detta!

Ge en gåva! 

Surfa till reumatikerforbundet.org/gava 

eller betala in till Pg 90 03 19-5.

Hjälp oss bota en av Sveriges 
största folksjukdomar
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Vill du bidra till bättre samverkan mellan 
 kommunen och idéburna verksamheter?

Vill du lära dig mer om Överenskommelsen mellan
regeringen, de idéburna organisationerna inom
det sociala området och Sveriges Kommuner och
Landsting?

Vill du få inspiration att ta fram en lokal överens-
kommelse i din kommun?

Vi medverkar gärna vid möte med  representanter  
från kommun och lokalt föreningsliv för att 
 presentera hur en lokal Överenskommelse kan 
bidra till samhällsutvecklingen och stärka den lokala 
demokratin. Vi ger också konkreta förslag och tips på 
hur ni kan komma igång. 
Läs mer på www.overenskommelsen.se
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HUR KOMMER 
DITT BARN IN 
I GÄNGET?

Idag började 45 ungdomar att röka. Ingen börjar för att det är gott.  
Få avstår för att det förstör hälsan eller får dem att lukta illa. Tryck  
och påverkan från kompisar, mode, reklam, film och annat vinner  
ofta över tjatiga motargument.
    På vår webbsida kan du läsa mer om ungdomar och rökning.  
Där kan du också stödja vårt viktiga arbete mot de starka krafter  
som annars kan få ditt barn att börja röka i morgon. 
      Läs mer på www.nonsmoking.se.
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Skänk pengar till 
välgörenhet utan att 
en stor del går till avgifter

Har du funderat över att upp till tio procent av de pengar 
du skänker till välgörande ändamål via sms försvinner i 
transaktionskostnader på vägen till mottagaren? 

D
et är olika avgifter  
som hamnar i 
andra  fickor än de 
behövandes. Det 
tycker vi är fel. 
Därför har vi gjort 
det möjligt att 

mobilgåvor blir helt avgiftsfria ge-
nom att starta Allainsamlingar.se

När du via denna site skänker  
pengar till välgörenhet med 
mobilen  blir din gåva helt avgifts-
fri och går direkt in på välgören-
hetsorganisationernas insam-
lingskonto. 

Den nya insamlingssajten har 
utvecklats av företaget bakom  
den mobila betallösningen SEQR. 
 Redan nu går det att skänka 
pengar till Bris, Barncancerfon-
den, Stockholms Stadsmission,  
Plan och  Operation Smile. Alla 
 organisationer med 90-konton och 
 medlemskap i Frii kan ansluta sig 
kostnadsfritt. 

Det är självklart viktigt för både 
välgörenhetsorganisationer och 
givare att det är enkelt att skänka 

och därför väljer många att göra 
det med hjälp av mobilen. Kattis 
Ahlström, som är generalsekrete-
rare på Bris, är positiv till möjlig-
heterna som Allainsamlingar.se 
öppnar. 

Alla bidrag är välkomna
För att många barn ska kunna 
komma i kontakt med Bris under  
många timmar varje dag och kväll 
är organisationen beroende av 
mesta möjliga bidrag. Hon väl-
komnar lösningar som underlättar 
givandet och möjliggör att hela gå-
van kan komma de utsatta barnen 
tillgodo. Och så ser man förstås på 
problematiken också i alla andra 
organisationer.

Förändrar betalindustrin
När så mycket som tio procent av 
en gåva går bort i transaktionsav-
gifter visar det att betalbranschen 
måste förändras. Varenda krona 
måste komma fram. Vår mission 
är att förändra betalindustrin på 
samma sätt som Spotify förändrat  

musikbranschen. För att ge en 
gåva  genom Allainsamlingar.se 
behöver givaren  ladda  ner SEQR:s 
app, som finns gratis i Appstore 
och Google Play. 

Från appen kan man sedan 
antingen  scanna organisationens 
kod på Allainsamlingar.se eller ge 
en gåva direkt i appen. Sedan är det 
bara att godkänna transaktionen 
med en pinkod. 

Förutom att skänka  pengar man 
nu betala med SEQR i tusentals 
butiker. 

Säker väg
Ingenting försvinner på vägen. 
Med SEQR, den mobila plånboken, 
är transaktionskostnaden noll.
Ingenting försvinner på vägen. 

Organisationerna får allt du 
ger. Nu får de dessutom ytterli-
gare femtio kronor eftersom vi 
på SEQR toppar din gåva med 50 
kronor fram till årsskiftet. Ger 
du tio kronor  får organisationen 
60 kronor.  Skänk med SEQR nu. 
 Tillsammans ger vi mer.  

PROFESSIONELL INSIKT

Anders Forssten
Ansvarig Allainsamlingar 

90%
av all cancerforskning som 
bedrivs i Sverige finansie-

ras av privatpersoner 
där en stor del är 

arvsgåvor.

Själva tanken på att skriva testa-
mente känns för många väldigt 
långt bort. Men varför inte bara 
ha ett skrivet om där finns någon 
som inte är dig arvsberättigad en-
ligt lag eller organisationer som 
ligger en varmt om hjärtat? 

Arvsgåvor gör skillnad
Faktum är att 90% av all cancer-
forskning som bedrivs i Sverige 
finansieras av privatpersoner där 
en stor del är arvsgåvor. 

Om en person inte har skrivit 
ett testamente och inte har nå-
gon närmare släkting än kusiner 
går pengarna till Allmänna Arvs-
fonden som i sin tur delar ut stöd 
till beviljade projekt. Vet du däre-
mot med dig vart du idag vill att 
ditt arv skulle gå till ifall de hände 
dig något så är det enkelt att skri-
va ditt testamente.

Hur gör man?
Ett testamente ska vara skrift-
ligt, undertecknat av dig själv 

och bevittnas av två personer 
som är närvarande samtidigt. Om 
du vill att en del av ditt arv ska 
gå till att stödja en organisation 
eller  en förening är det bästa att 
även ange organisationsnummer 
 förutom namn. 

Juridisk kunnig
För att vara på den säkra sidan är 
ett råd att låta en juridisk sakkun-
nig på bank eller en advokat titta 
på testamentet för att säkerställa 
att formkraven uppfylls. 

När det kommer till forskning 
och behandling av cancer ligger 
Sverige idag i långt fram tack vara 
donationer och privata gåvor. 

Vi kan alla vara en del av att 
 bidra till det ändamål vi känner 
extra för om det så är det sista vi 
gör genom att bara skriva ett eget 
testamente. 

TESTAMENTE

Det finns många 
sätt att bidra och 
det är aldrig försent

TIPS

 REDAKTIONEN

redaktionen@mediaplanet.com

FOTO: BUGGE WOLDNER



LÅNGSIKTIGT ARBETE
–  Det räcker inte med den goda viljan, för att bedri-

va ett långsiktigt framgångsrikt ANDT-arbete krävs 

forskning och vetenskapligt beprövade metoder. Vi 

forskar bland annat kring hur idéburna organisatio-

ner kan bedriva ANDT-arbete med goda resultat, sä-

ger Charli Eriksson, professor i folkhälsovetenskap, 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid 

Örebro universitet.

FoU-satsningen innehåller insatser för att främ-

ja en god dokumentation av verksamheterna samt 

en systematisk uppföljning av det förebyggande 

arbetets förutsättningar, genomförande och resul-

tat. Forskningsprogrammet utvecklar och tillämpar 

en forskningsstrategi för idéburna organisationers 

ANDT-arbete, gör vetenskapliga uppföljningar av 

förebyggande insatser, arrangerar konferenser och 

presenterar rapporter.

ÖKA KUNSKAPEN OM ANDT-PREVENTIO
Forskningen sker i samverkan mellan akademin 

och idéburna organisationer runtom i landet. Charli 

Eriksson och hans kollegor forskar bland annat om 

skolan (metoderna Smart, Triaden) och fritiden 

(Verdandi Rinkeby/Tensta, Fritidsforum) som are-

nor för prevention. En annan fördjupningsstudie 

handlar om genusinriktad prevention (Tjejzonen 

och KSAN). Hur når idéburna organisationer ut-

satta grupper av människor är en annan fråga som 

 studeras.

–  Vi följer genomförandet och dokumenterar re-

sultaten av olika förebyggande och hälsofrämjande 

program. Det har visat den kraft och vilja som finns 

inom den idéburna sektorn, säger Charli Eriksson.

REFLEKTION KRING PREVENTION  
– NATIONELL KONFERENS 7– 8 MAJ 2014  
I ÖREBRO
Vartannat år arrangerar forskarteamet en nationell 

konferens som fokuserar på erfarenhetsutbyte kring 

prevention. Nästa konferens arrangeras i maj 2014 

och då lyfter man bland annat fram prevention som 

en lönsam folkhälsoinvestering.

–  Vi har valt att begränsa deltagarantalet till drygt 

150 personer för att kunna skapa ett forum för er-

farenhetsutbyte, diskussion och reflektion kring 

ANDT-frågor. Vi inbjuder dig som arbetar professio-

nellt och ideellt med dessa frågor till reflektionskon-

ferensen. På den får du möjlighet att dela med dig av 

dina erfarenheter och vidareutveckla ditt kunnande, 

säger Charli Eriksson.

MED KRAFT OCH VILJA
– vetenskaplig utvärdering av ANDT-arbete
Sedan 2003 bedrivs forskning kring ANDT-arbete i den idéburna sektorn inom
ramen för forskningsprojektet ”Med kraft och vilja”. Forskningen bedrivs under
Statens Folkhälsoinstituts paraply och utgör en del av regeringens ambition att 

mobilisera krafter i idéburna organisationer.

CHARLI ERIKSSON
Professor i folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskap 
och medicin vid Örebro universitet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: 
fufad@oru.se eller www.oru.se



IDEELLT FOKUS? TÄNK K, P, M OCH G! Ideella organisationer 
engagerar många människor, från medlemmar till givare. Samhället 
ägnar dem mycket uppmärksamhet och ställer höga krav, såväl 
juridiska som etiska. Att en ideell verksamhet är välskött är helt 
enkelt något som alla tar för givet.

För att skapa trygghet för ideella verksamheter och ge 
dem utrymme att fokusera på ändamål och nytta, så fi nns 
vi på KPMG. Bakom våra fyra bokstäver fi nns engagerade 
specialister med stor erfarenhet av den ideella sektorn. 
Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Sjölander, bransch-
ansvarig för ideell verksamhet på 070-5299526 alternativt 
fredrik.sjolander@kpmg.se eller besök www.kpmg.se/ideell. 

K SOM I KOMPLETT. Med KPMG får du hela 
paletten av tjänster som du kan ha behov av: 
revision, ekonomiadministration, redovisning, 
risk och styrning, IT, skatterådgivning och lite till. 
Ingen fråga är för liten eller för stor.

G SOM I GIVARE. För en del ideella aktörer 
gäller devisen ”Utan givare, ingen verksamhet”.  
Då blir det viktigt att visa hur ni skapar nytta. 
Att resurserna används effektivt och i linje 
med ändamålet. Vår kunskap och erfarenhet 
kan bidra till att ni lyckas. 

P SOM I PROFFS. Du kan lita på att du får stöd av 
en expert hos oss. Vi har kort startsträcka och en stor 
erfarenhetsbank att ösa ut. Vi känner till dina utmaningar. 
Och hur de omvandlas till möjligheter.

M SOM I MEDLEMMAR. För ideella verksamheter är det 
viktigt att leva som man lär. Gott anseende och förtroende 
är viktiga hörnstenar. Riskhantering, kontrollfunktioner och 
ledningsprocesser behöver vara på topp. Vi hjälper dig att 
skapa trygghet i dessa frågor.


