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Förord 
Drygt hälften av den vuxna befolkningen arbetar ideellt i Sveriges 250 000 organisationer, i 

genomsnitt 15 timmar i månaden. Det motsvarar 676 miljoner timmar ideellt arbete i Sverige per 

år. Värdet av det arbetet uppskattas till 131 miljarder kronor, vilket är större än hela 

detaljhandeln, enligt SCB. Lägg till att 190 000 personer är förvärvsarbetande inom 

civilsamhället. Vi bidrar varje dag till glädje, meningsfullhet och demokratisk skolning och vi ser 

att civilsamhällets röst och bidrag till demokratin är viktigare nu än någonsin. Vår värld och vårt 

samhälle förändras ständigt och vi står inför flera stora samhällsutmaningar – klimatkris, 

nedskärningar i de kommunala budgetarna, integrationsutmaningar och en ökande psykisk 

ohälsa. Det är lätt att vi tar den välfärd och den demokrati som har byggts upp genom 

generationer för given, men vi behöver hela tiden värna och stå upp för dem. Det är av högsta 

prioritet att vidga utrymmet för idéburna organisationer och det ideella engagemanget i Sverige 

och se de unika värden som det skapar för vårt samhälle. Vi behöver se till att engagerade 

människor och idéburna organisationer får de bästa förutsättningarna för att kunna verka för 

mänskliga rättigheter, för att arbeta för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället, för att ge 

barn och unga en meningsfull fritid och för att fånga upp människor som faller igenom det 

offentligas skyddsnät.  

Vårt samhälle och vår demokrati behöver ett starkt och fritt civilsamhälle där ideellt engagerade 

kan fortsätta att stödja människor, vara en samlande röst och skapa hållbara och nya lösningar på 

samhällsutmaningar. Forum har därför under året stått upp för civilsamhällets utrymme, verkat 

för att ge människor en enklare väg in i föreningslivet och opinionsbildat och debatterat för att 

idéburna organisationer ska ha de bästa förutsättningarna att bidra till demokratin och välfärden. 

Under hösten har Forum kämpat med att ta sig igenom en utmanande ekonomisk situation. 

Forum finansieras genom medlemsavgifter, bidrag och samarbeten och har inte något eget 

kapital. När förhoppningar om medel uteblev samtidigt som kostnader inte justerades blev läget 

allvarligt. Kansli, styrelse och medlemsorganisationer har arbetat tillsammans för att lösa 

situationen, och lyckats med detta. Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat till kloka 

lösningar och perspektiv. Forum har prövats och det är tydligt att medlemmarna ser Forums 

arbete och bidrag som fortsatt mycket angeläget att stötta. 

Ett viktigt fokus under året har också varit att tillsammans med andra organisationer ha dialog 

och arbeta gemensamt för att skapa en större, gemensam organisation för civilsamhället. Genom 

att få en starkare gemensam röst kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för våra organisationer 

att verka för en god samhällsutveckling. Internationella exempel saknas dessvärre inte som visar 

vad som kan hända när civilsamhället försvagas. Där vill vi inte hamna. 

 

Patrik Schröder 

Ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning  
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Opinionsbildning och politisk 

påverkan 
 

Forums prioriterade områden är idéburen organisering, demokrati och välfärd. Vi jobbar för att 

idéburna organisationer ska ha bra förutsättningar att finnas till, verka och höja sin röst. Därför 

har vi under året bland annat intensifierat vårt arbete för bättre samverkan i frågor som 

migration, antirasism, civilsamhällets krympande utrymme och samverkan mellan sektorer. 

Under 2019 har Forum synliggjort betydelsen av civilsamhället för såväl välfärd som demokrati. 

Vi har gjort det genom att aktivt medverka i flertalet möten med företrädare för regeringen, olika 

departement och riksdagsledamöter samt deltagit i paneldebatter och seminarier. Forum har 

dessutom medverkat i en rad arbetsgrupper och utredningar, exempelvis ESF-rådets 

högnivågrupp och i referens- och expertgrupper till olika utredningar. Vi har också kommunicerat 

våra ståndpunkter genom debattartiklar, våra nyhetsbrev och sociala kanaler. Genom 

verksamheten Volontärbyrån har vi synliggjort det ideella engagemangets betydelse och 

möjliggjort för fler att engagera sig ideellt samtidigt som föreningar fått fler frivilliga till sina 

verksamheter. Vi har varit aktiva i påverkansarbetet i EU genom att en av Forums medarbetare 

varit ordförande för internationella sektionen i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

(EESK). 

Remisser och utredningar 

Agenda 2030 

Forum stödjer inriktningen i betänkandet vad gäller att Agenda 2030-arbetet måste vara en del 

av det pågående ordinarie arbetet i samhället, och inte behandlas som ett separat projekt. Vi 

stödjer också de beskrivna följderna av detta, vilka konstateras i inledningen av betänkandet som 

handlar om att målen är oupplösligt sammanflätade och att det inte går att hållbart uppnå ett mål 

om de övriga inte uppnås. Följden av detta kräver en styrning av samhället och ett ledarskap som 

agerar långsiktigt och flexibelt. 

Arvsfondsutredningen 

En viktig byggsten i det offentliga stödet till civilsamhället är medel från Allmänna Arvsfonden. 

Forum vill att Arvsfondens kapital kommer till så stor nytta som möjligt i samhället och önskar se 

en breddning av fondens uppdrag så att den på allvar kan stödja sociala innovationer och 
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idéburna organisationers utveckling. Forum lämnade flertalet synpunkter i utredningen, där en 

bland annat handlade om att vi anser att det är bra att den allmänna formuleringen om att 

verksamheten ska vara nyskapande tagits bort, till förmån för en skrivning som lyfter utveckling 

kopplat till målgrupper. Detta menar vi skapar större möjligheter än hittills att Arvsfondens 

medel kan komma till nytta i samhället.  

Demokrativillkorsutredningen 

Forum deltog i utredningen och i vårt remissvar skrev vi att vi vill främja en utveckling som både 

minskar risken för att pengar går till extremism och att misstron ökar men också att demokratin 

utvecklas och stärks. Vi tror att förslagen i utredningen kan bidra till det. Men vi ser samtidigt en 

del problem. En del av betänkandets skrivningar handlar om relationen mellan den idéburna 

organisationen och dess s.k. ”företrädare”. Företrädare, anser utredningen, är styrelseledamöter, 

anställda och frivilliga i externa roller på alla nivåer. Det betyder att riksorganisationer och 

paraplyorganisationer blir ansvariga för vad dessa företrädare, på riksnivå, på regional och lokal 

nivå gör och säger. Om en företrädare gör något som kan bedömas vara ett brott mot villkoren, så 

måste organisationen ända till riksnivån, ta tydligt avstånd från företrädarens agerande, för att 

undvika risk att förlora sitt bidragsberättigande. Vi vänder oss mot de förslag som skapar en 

ändlös ansvarskedja. Vi är mycket oroade att detta ska skapa en kultur av misstro som gör det 

svårare för oss att arbeta inkluderande. Risken att både individer och organisationer väljer bort 

samverkan och engagemang ökar, enligt vår bedömning. 

Dessutom har vi deltagit i eller lämnat remissvar eller 

yttrande kring följande: 

 Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden 

 Utredningen om Framtidens socialtjänst 

 Nytt nationellt program för ESF+ 2021 – 2027 

 Regeringens förslag om fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

Uppföljning av politiken för det civila samhället 
Forum deltar i Partsgemensamt Forum, PGF, som är den officiella plattformen för uppföljningen 

av politiken för det civila samhället. Under 2019 har de fyra fördjupande dialogerna fokuserat på 

Agenda 2030, socialt företagande och social innovation, civilsamhällets nya former, och det 

krympande utrymmet för civilsamhället. Forum deltog i planeringen av samtalet om Agenda 

2030, samt i en kommitté som arbetade fram ny arbetsordning, där ett starkare fokus mot 

uppföljning av politikområdets tre mål har skapats. 

NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan 

regeringen och det civila samhället 

Regeringen har gett MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i uppdrag att 

utse en organisation som värdorganisation för NOD. Forum har sedan 2011 varit värd för det 

kansli som upprättats för uppföljningen av Överenskommelsen mellan Regeringen, Sveriges 

Kommuner och Regioner och de idéburna organisationerna inom det sociala området. 

Överenskommelsekansliet heter sedan oktober 2018 NOD, Nationellt organ för dialog och samråd 

mellan regeringen och det civila samhället. Forum har under 2019 representerats i NOD:s 

styrgrupp av styrelseledamot Mia Nilson. 
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EU-frågor 
Under 2019 fortsatte Forum ett aktivt arbete kring att bevaka EU-frågor, främst genom Forums 

ledamotsuppdrag i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK). Tjänsten är en halvtid 

som Svenska kyrkan sekonderat till Forum främst för arbetet inom EESK. Forums medarbetare 

innehar för närvarande posten som EESK:s sektionsordförande för inre marknad, produktion och 

konsumtion. Den facksektionen har även specifikt fokus på digitaliseringen/AI, sociala ekonomin 

och nya ekonomiska- och affärsmodeller. Under året fokuserades bl.a. arbetet på EU-valet, där 

civilsamhällets frågor, sociala ekonomins företagande och social innovation var prioriterade 

frågor. Forums medarbetare var föredragande för EESK:s yttrande om blockchain-teknologin, en 

teknologi som bär flera demokratiska värden kring exempelvis transparens. Forums EU-

sakkunniga var även rådgivare till flertalet EU-medlemsländer gällande idéburna sektorns 

utveckling i ”Ministers Monitoring Committee for the implementation of the Strasbourg 

Declaration”, som bär arbetet med social innovation och social ekonomi på EU-nivå och i andra 

sammanhang i nära samverkan med EU:s institutioner och civilsamhällesaktörer. Arbetet 

resulterade bland annat i en avsiktsförklaring för utvecklingen av idéburna aktörers företagande. 

Forum har även kunnat bidra med EU-kontakter och exempel till utredningen om idéburna 

aktörer i välfärden, och vi har omvärldsbevakat EU-processer inom bland annat migration, det 

krympande utrymmet för civilsamhället och socialpolitiska frågor. 

Almedalen 

 

Under Almedalsveckan 2019 var Forum tillsammans med Riksidrottsförbundet och Ideell Arena 

värd för Ideella Trädgården – civilsamhällets mötesplats i Almedalen. I Ideella Trädgården 

arrangerade vi egna seminarier samt deltog i andras arrangemang. Vi bjöd även in till en 

välbesökt medlemslunch där EU-parlamentariker Jacop Dalunde och dåvarande civilminister 

Ardalan Shekarabi medverkade och svarade på frågor från våra medlemmar.  

Seminarier under Almedalen 

Samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor kring nyanländas etablering - vart är vi på 

väg?  Arrangerades tillsammans med Nätverket idéburen sektor Skåne 

Hur skapas en hållbar finansiering som säkrar ideella organisationers livskraft?  Arrangerades 

tillsammans med Giva Sverige (tidigare FRII) 

Inkludering och tillit för att bryta negativa trender i utsatta områden. Forum arrangerade, och 

socialminister Lena Hallengren, generaldirektören för Delmos Inger Ashing och utredaren för 

Framtidens socialtjänst Margareta Winberg deltog. Seminariet visade på förebyggande arbete i 
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ett konkret fall i Örebro där kommunen och ett antal idéburna organisationer tillsammans 

arbetar för att vända utvecklingen i två områden genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Partnerskapet kunde redovisa intressanta resultat efter drygt ett års arbete, i form av ökande 

skolresultat, minskande kriminalitet och ökad trygghet.  

Bryr sig unga män om omvärlden?  Forums Maria Alsander medverkade i 

medlemsorganisationen Svenska kyrkans (ACT) seminarium kring att öka det ideella 

engagemanget hos unga män. 

Från utsatthet till delaktighet - samverkan och innovation på väg mot ett inkluderande samhälle. 

Forums Ludvig Sandberg medverkade i medlemsorganisationen Bildas seminarium 

”Vad IOP säger oss är att socialtjänsten inte kan och inte skall mäkta med 
allt som behövs i ett samhälle. Idrottsskola, datautbildning, 

livräddarkurser, cykelskola, zumba, mötesplatser, lovskola är exempel som 
är viktiga i alla samhällen men som ska skötas av organisationssverige. 

Denna del av samhället, som förebygger sociala problem, fyller också ett 
annat viktigt område – demokrati. Att vara en del av en organisation, att 
känna att tillsammans kan vi förändra, är en oerhört betydelsefull kugge 

för demokratin.”   

Margareta Winberg, utredare Framtidens socialtjänst 

Kampanjen #paxarplats 

För att lyfta att RFSL har rätt att kunna delta i den demokratiska dialogen utan att känna rädsla 

tog Forum initiativ till att placera en regnbågsflagga på scenen vid alla egna seminarier samt tog 

kontakt med politiska partier för att de skulle placera en flagga vid Almedalsscenen. Kampanjen 

kallade Forum för #paxarplats. Bakgrunden var hot från Nordiska motståndsrörelsen riktat till 

RFSL. Många organisationer anslöt till Forums kampanj eller tog initiativ till liknande kampanjer. 

#paxarplats blev också nominerad till utmärkelsen ”Snällast i Almedalen”. 

Arbete mot en större gemensam civilsamhällsorganisation 
Vi har i våra dialoger med våra medlemmar och andra idéburna organisationer stärkts i 

övertygelsen om att det är helt nödvändigt att vi börjar ta steg i riktning mot något mer 

gemensamt - en ny organisation för det svenska civilsamhället. Många diskussioner om ökat 

samarbete mellan idéburna organisationer har förts genom åren, men några större 

organisatoriska förändringar har dock hittills inte skett. Sedan 2018 förs nu en ny diskussion 

kring möjligheterna att skapa en starkare organisation tillsammans, där arbetsgivarfrågor och 

intressepolitik samspelar och ryms under samma tak. Under 2019 är det framförallt Forum, 

Famna, KFO och Idea som har haft dialog om samverkan. Vi har haft flera medlemsmöten för att 

diskutera möjligheter och utmaningar och styrelserna för de olika organisationerna har träffats 

och samtalat. Två rapporter har tagits fram som visar på olika möjligheter, och arbetet fortsätter 

under 2020 med dialog med medlemmar och andra organisationer.  

”Om vi gick samman skulle vi ha mycket större möjligheter att bidra till 
den samhällsutveckling baserad på idéburna värden vi gemensamt vill se.” 

Forums ordförande Patrik Schröder 
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PR och sociala medier 
Forum har under året skrivit eller medverkat i sex olika debattartiklar, i bland annat Dagens 

Samhälle och Metro.  Debattartiklarna har bland annat handlat om EU-lagstiftning som påverkar 

svenska civilsamhällesorganisationer negativt, om idéburna aktörer i välfärden och 

civilsamhällets demokratiska arbete. Vi har även medverkat i flertalet artiklar under året, bland 

annat i Dagens Nyheter och Idéburet offentligt partnerskap. 

Forum har i våra sociala mediekanaler löpande kommenterat aktuella politiska händelser och 

debatter. Vi har bland annat kommenterat regeringens vår- och höstbudgetar, arbetet mot 

segregation, den förändrade asyllagstiftningen och Agenda2030-delegationens slutbetänkande.  

 ”Vi är glada för att den svenska delegationen betonar vikten av att 
civilsamhällets organisationer är delaktiga i genomförandet av Agenda 

2030. Forum kommer att följa upp att regeringen gör vad den kan för att 
införliva dess rekommendationer.” 

Frivilligdagen 5 december 
Den 5 december arrangerades Forums årliga evenemang för att uppmärksamma det ideella 

engagemanget, med anledning av FN:s Internationella frivilligdag. Under evenemanget samlades 

olika aktörer från civilsamhälle, det offentliga och näringslivet för att tillsammans hylla frivillighet 

och civilsamhället i stort. Evenemanget hade cirka 140 gäster och vi delade ut utmärkelserna 

Årets volontär, Årets initiativ och Civilsamhällets uppsatsstipendium. Forums verksamhet 

Volontärbyrån delade ut Årets volontär till Kjella Jonsson, engagerad i Hej främling! i Östersund. 

Årets initiativ 2019 delades ut till föreningen Pensionsrättvisa som verkar för att 

pensionssystemet i Sverige ska bli mer rättvist. Under Frivilligdagen delade vi tillsammans med 

Famna och Ideell Arena även ut Civilsamhällets uppsatsstipendium till Mayya Shmidt vid 

Stockholms universitet för sin masteruppsats i sociologi “From Do It Yourself to Do It Together”. 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind var på plats och höll kvällens öppningstal och 

delade ut pris till Årets volontär. På Frivilligdagen deltog Volontärbyråns verksamhetsledare 

Maria Alsander tillsammans med Årets volontär Kjella Johnsson I TV4 Nyhetsmorgon och Forum 

och Volontärbyrån skrev tillsammans en debattartikel om det ideella engagemanget som fick stor 

spridning i sociala medier. 

”Innovationskraften i svenskt civilsamhälle är helt fantastisk. Vår sektor 
bidrar varje dag med nya lösningar på svåra samhällsutmaningar.”  

Forums ordförande Patrik Schröder 
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Kunskapsspridning  
 

Under 2019 har Forum fortsatt arbetat med  att sprida kunskaper om, och förbättra förståelsen 

för civilsamhället och den idéburna sektorn. Ur vår synvinkel är kunskapen och förståelsen både 

något som leder till respekt, samverkan och insikt om sektorns värde för det svenska samhället. 

Forum jobbar därför på att hela tiden sätta det svenska civilsamhället på kartan och arbetar för 

att höja kunskapsnivån kring vikten av jämlika partnerskap mellan olika aktörer för att 

tillsammans kunna lösa samhällsutmaningar.  

Genom utbildningar, seminarier och mötesplatser bidrar vi till ett ökat intresse för, samt ökad 

kunskap om, sektorn. Denna del av vår verksamhet utgör en viktig del för kunskapsfrämjandet 

och kunskapsutvecklingen även inom sektorn. 

Forums omvärldsbevakning och nyhetsbrev  
Forum har under 2019 fortsatt vår löpande omvärldsbevakning kring ideell sektor. Denna 

omfattande bevakning av medlemmarnas opinionsarbete, nationella och internationella nyheter 

som berör idéburen organisering har legat till grund för vårt digitala nyhetsbrev som vi ger ut 

varannan vecka. Nyhetsbrevet är en central aktivitet för att uppmärksamma ideell sektor, dess 

förutsättningar och möjligheter. Nyhetsbrevet är även en viktig plattform för Forum att driva vår 

egen debatt och opinionsbildning. Nyhetsbrevet uppskattas mycket inom sektorn och även 

utanför civilsamhällessektorn.  

Under 2019 har Forum skickat ut 21 nyhetsbrev som nått ut till nära 6 000 prenumeranter i 

svenskt civilsamhälle, politik, offentlig sektor och näringsliv. Forums mest lästa nyhetsbrev 2019 

lyfte b.la. kritik mot beslutet att lägga ned myndigheten Delegationen mot segregation (DELMOS) 

samt ensamkommandes utsatthet. 

Utbildningar och seminarier 
Genom utbildningar, seminarier och mötesplatser bidrar Forum och dess verksamheter till ett 

ökat intresse för, samt ökad kunskap om, sektorn. Denna del av vår verksamhet utgör en viktig del 

för kunskapsfrämjandet och kunskapsutvecklingen även inom sektorn. Ett exempel är Forums 

seminarieverksamhet Morgonforum, en mötesplats och arena där aktörer från civilsamhälle, 

näringsliv och offentlig sektor kan mötas och tillsammans vrida och vända på de 

samhällsutmaningar vi i dag står inför. För att nå en bredare geografisk målgrupp och för att öka 

tillgängligheten har vi under 2019 gjort så kallade webbinarier, ett koncept som togs emot 

mycket väl av deltagarna. Sammanlagt hade dessa seminarier drygt 350 deltagare från 
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sammanlagt cirka 250 olika organisationer. Fler seminarier och utbildningar inom Forums olika 

projekt och verksamheter finns längre fram i verksamhetsberättelsen. 

Forum arrangerade seminarier på följande teman: 

 Från ideell insats till ekonomisk bärkraft. Ett webbseminarium om hållbar finansiering 

av ideella sektorn, med fokus glesbygd. 

 Villkorad demokrati. Ett interaktivt webbseminarium om Forums remissvar till 

demokratiutredningen. 

 Så når vi längre i arbetet för integration och etablering. Ett webbseminarium om 

samarbete mellan kommun och civilsamhälle i arbetet för nyanlända och asylsökande. 

 Paneldebatt inför EU-parlamentsvalet. Forum arrangerade ett seminarium tillsammans 

med Famna i maj med kandidater från många av partierna som ställde upp i EU-

parlamentsvalet. Temat var civilsamhällets plats i EU-politiken. 

Utbildningar om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)  

Forum har gett tio utbildningar om Idéburet offentligt partnerskap under 2019. Det har varit dels 

till offentliga aktörer, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter, och dels till idéburna 

aktörer, både lokalt och nationellt. Syftet har varit att sprida grundkunskaper men också ge 

fördjupade kunskaper till de aktörer som är intresserade av att bygga partnerskap. 

Utbildningarna har byggt dels på den av Forum skapade Europarådskoden, dels Forums guide ”Att 

bygga partnerskap” samt rapporten ”Idéburna offentliga partnerskap – vilka möjligheter erbjuder 

EU-rätten?” Forum har dessutom genomfört två specialiserade utbildningar med fokus på 

juridiken kring IOP, i samverkan med Reuterman Advokater AB, riktade till målgruppen jurister, 

upphandlingsstrateger i offentliga organisationer.  

Rådgivning om IOP 

Det pågår många processer runt om i landet för att starta olika typer av IOP:er. Flera av dem är i 

behov av rådgivning, och Forum har gett råd i cirka 60 fall under året, om bland annat hur man 

bäst bygger ett partnerskap, vilka komponenter som är viktiga och hur avtal kan utformas. Detta 

har främst varit riktat till idéburna organisationer men även till offentliga aktörer. 
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Projekt och fokusområden  

Asyl och etablering 
Forum har under 2019 fortsatt vårt arbete med att skapa förutsättningar för 

civilsamhällesorganisationer som arbetar med asyl- och etableringsfrågor. Detta har vi gjort 

genom att agera samordnande för föreningar som arbetar för målgruppen asylsökande, 

nyanlända och papperslösa nätverksträffar och aktiviteter. Forum har under 2019 påbörjat ett 

arbete för att skapa nya former för samverkan mellan ideell-, offentlig- och näringslivssektorn 

inom asyl- och etableringsfrågor. De olika projekten har bl.a. bedrivit påverkansarbete genom 

nätverks- och lärandeträffar vilka exempelvis har resulterat i författandet av remissvar kring 

lagen om förändrade villkor för asylsökande. 

Asylnätverket 

Forum har sedan några år tillbaka bedrivit ett nätverk av organisationer i Stockholms län som 

möter asylsökande, nyanlända och papperslösa. Under året har omkring 260 unika 

representanter från 118 olika organisationer deltagit i totalt åtta träffar i syfte att främja 

erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och dialog. Fyra av dessa träffar (s.k. Dialogforum) 

anordnades tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, inom ramen för ett idéburet 

offentligt partnerskap. Under våren anordnades t.ex. en nätverksträff med tema “asyllagstiftning” 

där organisationer fick utrymme att diskutera hur nuvarande asyllagstiftning påverkar de 

föreningar som möter målgruppen. Därefter författade Forum ett remissvar utifrån föreningarnas 

inspel. Totalt ställde sig åtta organisationer bakom remissvaret (Disabled Refugees Welcome, 

Frälsningsarmén, Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, Hej Främling!, Ibn Rushd, 

Individuell Människohjälp, Refugees Welcome Stockholm, STÖTTEPELAREN – Stödförening för 

ensamkommande barn och ungdomar), och flera organisationer använde Forum som stöd i sina 

egna svar. 

Tidiga insatser för asylsökande 

Under 2019 har Forum arbetat med TIA-projektet (tidiga insatser för asylsökande) Stockholm 

tillsammans, där sex andra föreningar ingått (TAMAM, Stockholm Stadsmission, KFUM Bromma, 

Spånga Blåband/Blåvägen, Verdandi, Individuell Människohjälp). Projektet har gått ut på att 

tillgängliggöra hälsofrämjande, arbetsförberedande och språkstärkande aktiviteter för 

asylsökande i Stockholms län, där Forums roll har varit att samordna de sex 

partnerorganisationerna.  
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Välj Inkludering Aktivitet Delaktighet 

Forum har under 2019 samverkat med arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm kring projektet 

Välj Inkludering Aktivitet Delaktighet (VIDA). Under 2019 har Forum varit samordnande aktör 

för föreningar som anordnat aktiviteter för personer med uppehållstillstånd som en del av deras 

etableringsplan. Forum har även deltagit i VIDA-projektets referensgrupp. 

Civilsamhällesplattform för asylsökande och nyanlända 

Vi har inom den Vinnova-finansierade förstudien ”PAN 2030” kartlagt behovet och möjligheterna 

kring att bygga en nationell civilsamhällesplattform för att matcha asylsökande och nyanländas 

sociala och juridiska behov med befintliga stödstrukturer och säkerställa att asylsökande och 

nyanländas röst hörs. Projektet har kartlagt förutsättningarna för samverkan inom civilsamhället 

samt mellan samhällssektorer, genom bland annat intervjuer och rundabordssamtal. Under 

projektet har vi även identifierat behovet av kunskaps- och metodbank samt deltagit vid, och 

själva utfört, nätverks- och lärandeträffar. Vi har också identifierat hur en civilsamhällesplattform 

potentiellt kan bidra till samhällsförändring och politisk påverkan. 

Öka kunskapen runt migrationsfrågor 

Forum medverkar som svensk part i ett europeiskt projekt, Borders, om migration som syftar till 

att öka kunskapen om de globala utmaningar som finns runt migrationsfrågor – på europeisk, 

nationell och lokal nivå. Inom projektet har Forum under året bland annat anordnat en konferens 

om migrationspolitik med fler än 125 deltagare från civilsamhället, politiker från de flesta 

riksdagspartier, representanter från kommuner och regioner. Nyckelbudskapen från samtalen var 

ett behov av ett större gemensamt europeiskt ansvar och att bevara medmänskligheten och 

engagemanget för människor på flykt. 14 europeiska länder, däribland Sverige, har inom 

projektet samlat sina gemensamma erfarenheter kring migration och asyl i en rapport. Ett allt 

mer åtstramat flyktingmottagande, farligare flyktvägar och ett civilsamhälle som gör oumbärliga 

insatser. Det menar länderna kännetecknar Europas flyktingmottagande de senaste åren. På 

Europa-nivå har projektet också initierat ett nytt migrationsnätverk mellan sju gränsstäder. Syftet 

är att stärka solidariteten mellan städer och länder i Europa. 

Mångfald och inkludering 
Under 2019 påbörjade vi det MUCF-finansierade projektet “Civilsamhälle för öppenhet och 

mångfald”, som pågår till augusti 2020. Projektet syftar till att erbjuda en plattform för 

civilsamhällesorganisationer som på olika sätt jobbar för inkludering och mot rasism att nätverka 

och dela kunskap samt att samla och sprida erfarenheter till andra organisationer. Under 2019 

arrangerade vi fem nätverksträffar med sammanlagt 208 deltagare. Fyra träffar arrangerades 

tillsammans med Individuell Människohjälp och ett under MR-dagarna tillsammans med Svenska 

kyrkan och stiftelsen EXPO. Arbetet under hösten har bland annat visat att organisationerna har 

behov av mötesplatser för att bygga relationer och nätverk mellan organisationer. Många 

organisationer ser även ett behov av mer intern kunskap om inkludering, och den expertis som 

behövs finns inom nätverket. Det finns ett stort intresse av kunskapsdelning, kanske i form av 

utbyte av kompetenshöjande insatser eller en gemensam utbildning.  

 ”Det finns mycket kraft i ideell sektor och Forum är viktiga i att samla 
denna kraft.” 

Deltagare på nätverksträff 
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Arbete mot våldsbejakande extremism  
Forum har under 2019 fortsatt arbetet för att lyfta civilsamhällets organisationer i arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Vi har gjort detta genom ett förstudiearbete om förutsättningarna för 

en gemensam civilsamhällesplattform i arbetet tillsammans med Fryshuset, En annan sida av 

Sverige och Rädda Barnen.  

Dessutom har Forum fått medel från MUCF för projektet Demokrati i ögonhöjd, som startade 

under hösten 2019. Projektet syftar till att skapa ett samtalsstöd riktat till ledare och aktiva i 

föreningslivet i bemötande av kontroversiella ämnen, så som antidemokratiska beteenden och 

åsikter. I arbetet deltar bland andra En annan sida av Sverige, Agera Värmland!, Ibn Rushd och 

Rädda Barnen.  Forum har stått värd för fyra dialogmöten med civilsamhällets organisationer 

som är aktiva i arbetet mot våldsbejakande extremism i Stockholm och Malmö. Totalt deltog 13 

organisationer.  Dessutom har samtliga av Sveriges kommunala samordnare mot våldsbejakande 

extremism har fått information om civilsamhällets arbete i frågan. Forum har aktivt bidragit till 

samverkan mellan organisationer och organisationer och myndigheter, exempelvis i 

utformningen av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Rädda Barnen och Center mot 

våldsbejakande extremism (CVE) kopplat till Orostelefonen.   

Volontärbyrån 

 

Volontärbyrån har nu funnits i över 17 år. Vi ser ett stort intresse för att engagera sig ideellt och 

såväl besök på Volontärbyråns sajt som intresseanmälningar till ideella uppdrag ökar stadigt. 

Volontärbyrån samverkar med många olika aktörer, inom offentlig, ideell och privat sektor, något 

som bidrar till att lyfta betydelsen av och stärka det ideella engagemanget i samhället. Inom 

Volontärbyråns utvecklingsprojekt har vi under året bland annat haft möjlighet att skapa en sajt 

som är mer tillgänglig för människor med funktionsnedsättning, flera nya digitala kurser samt 

lyfta ungas ideella engagemang. 

Förmedling av ideella uppdrag 
Besöken ökar på Volontärbyråns sajter. Vi hade under 2019 drygt 208 567 besök på alla sajter 

(huvudsajten samt samarbetsportaler) vilket var en ökning med drygt åtta procent jämfört med 

föregående år. Vår huvudsajt www.volontarbyran.org hade 198 065 besök.  
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Volontärbyrån förmedlade 10 030 intresseanmälningar från volontärer till ideella organisationer 

via sajten, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Vi godkände och publicerade 

under året 3659 volontäruppdrag från 591 olika ideella organisationer.  

Under året välkomnade vi 388 nya samordnare och 111 nya ideella organisationer, bland annat 

Erikshjälpen second hand, Kristianstad, Individuell Människohjälp, Lunds lokalförening, Rädda 

Barnen Solna Sundbyberg, VOOV Umeå, Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek, RSMH 

Mittpunkten Malmö, Islamic Relief Sverige, Nationellt Centrum mot mänsklig exploatering och 

våld, Salta Friends Foundation Insamlingsstiftelse, Somaliska kultur- och författarorganisation, 

Föreningen Världsbutiken i Örebro, Åstorp Klippan Bilkår, ABF Sörmland, Klimatsvaret - CCL 

Sverige, Co-Grow, och Forskarhubben. 

Kunskaps- och kompetensutveckling 
Volontärbyrån har genomfört utbildningar, seminarier och workshops genom de lokala 

samarbetena i Stockholm och Uppsala samt med bidrag från Kronprinsessan Margaretas 

minnesfond och inom projektet ”Ideella influencers”. Vi har också tagit fram två nya webbkurser 

samt genomfört ett webbinarium med hjälp av medel från Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse. 

Volontärbyrån har även genomfört utbildningar och föreläsningar på uppdrag av olika föreningar 

samt inom våra olika företagssamarbeten. Totalt har vi genomfört  38 utbildningar, workshops 

och föreläsningar för 1524 deltagare från cirka 250 organisationer under året. Utbildningarna är 

mycket uppskattade – 92 procent av deltagarna rekommenderar andra att delta i dem. 

”En av de sakerna som gjorde att utbildningen överträffade mina 
förväntningar var utbytet med de andra föreningarna och framförallt att 
det var så stor spridning på de olika föreningarnas syfte och mål. Det går 
att lära jättemycket av de som är lika min egen förening men minst lika 

mycket av de som inte är lik min egen verksamhet.” 

”Jag fick med mig värdefulla verktyg och jag fick möjligheten att nätverka 
med andra inom ideell sektor.” 

Volontärbyrån har handböcker, idéskrifter, guider och videoklipp som metodmaterial att 

användas vid utbildningar eller självstudier. Det mesta materialet finns att kostnadsfritt ladda ner 

från vår kunskapsbank på hemsidan eller att beställa via vår webbshop mot en kostnad. 

Materialet innefattar exempelvis Volontärbarometern, intervjuguide vid rekrytering av ideella, 

lärarhandledning om ideellt engagemang och en guide för ökad tillgänglighet i föreningen. Totalt 

har Volontärbyråns material 3 476 nedladdningar.  

Samarbeten och projekt 
Våra projekt syftar till att öka kunskapen om möjligheter till engagemang i föreningslivet samt att 

förmedla vikten av ett starkt ideellt engagemang som bidrag till demokratin och 

samhällsutvecklingen. Volontärbyrån samverkar såväl med andra organisationer som med 

offentlig sektor och näringsliv. 

Skapa plats för unga i föreningslivet 

Under 2019 genomförde Volontärbyrån projektet ”Skapa plats för unga i föreningslivet!” tack vare 

bidrag från Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse. Projektets mål har varit att skapa ökade 

möjligheter för unga att vara aktiva i föreningslivet. Genom digitala inlärningsverktyg har vi 

kunnat ge ideella organisationer kunskap om ideellt engagemang och visa hur de kan involvera 
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fler unga. Vi har tack vare bidraget tagit fram två nya webbaserade kurser, ”Inkludera fler” och 

”Engagera unga”.  Vi genomförde också ett webbinarium utifrån innehållet från en av 

webbkurserna. 

Genom att ha skapat digitala kurser så kan de ideella organisationerna få möjlighet att ta del av 

kunskap kring ämnen som kan utveckla deras verksamheter. Genom att erbjuda digital 

kompetensutveckling har vi dessutom nått organisationer på orter där vi annars inte kan erbjuda 

kurser. Detta i sin tur leder till att möjliggöra för fler unga att hitta in i engagemang.   

På det webbsända seminariet deltog 63 personer och sammanlagt 132 personer gick 

webbkurserna under hösten 2019. Dessutom har vi spridit vidare information om möjligheten att 

ta del av dessa kurser till 7837personer. 

Lokalt arbete i Stockholms stad 

Volontärbyrån har under 2019 fortsatt drivit ett lokalkontor i Stockholm som arbetat för att 

uppmuntra stockholmare att engagera sig ideellt och göra det enklare för organisationer i 

Stockholm att komma i kontakt med fler frivilliga. Volontärbyrån har också gjort ett antal 

utbildningsinsatser som syftade till att stärka föreningarna i deras arbete med frivilliga i sina 

verksamheter. 

Under 2019 genomfördes tre utbildningar för ideella organisationer i Stockholm på olika teman 

som rörde att rekrytera, leda och motivera frivilliga. Det gjordes seminarium och workshops med 

teman om att fånga engagemanget hos frivilliga samt genomfördes elva nätverksträffar för 

volontärsamordnare. Nätverksträffarna syftade till att lyfta gemensamma teman för att stärka 

samordnarna i arbetet med frivilliga. Dessutom hade Volontärbyrån enskilda möten med 

föreningar för att råd och stöd i arbetet med frivilliga samt informerade allmänheten på bibliotek, 

skolor och genom föredrag. 

Volontärbyrån var medarrangör till Jul i Gemenskap tillsammans med Ny Gemenskap, 

Immanuelskyrkan, Frälsningsarmén, St Johannes församling, St Matteus församling, Hela 

Människan i Stockholms län, Stockholms stadsmission och Filadelfiakyrkan. Jul i Gemenskap 

handlar om att erbjuda ett alternativt julfirande under julafton, juldagen och annandagen och i år 

deltog 1320 gäster. Volontärbyråns roll var att rekrytera och samordna de 311 personer som ville 

vara volontärer på evenemanget. Julfirandet var väldigt uppskattat av både gäster och volontärer 

och 97 procent av volontärerna svarade att de kan tänka sig att engagera sig för Jul i Gemenskap 

även nästa år. 

Lokalt arbete i Uppsala kommun 

Volontärbyrån har nu drivit lokalkontoret i Uppsala i ett decennium och fortsätter att vara en 

välkänd och relevant aktör i det lokala föreningslivet. Volontärbyrån vill vara en stödfunktion och 

en mötesplats för föreningar där det ideella engagemanget är i fokus. Detta har vi gjort genom att 

erbjuda föreningar dagligt stöd, nätverksträffar, utbildningar och seminarier. Under 2019 höll vi 

två endagsutbildningar och tre seminarier. Vi har även föreläst på en träff inom kommunen för en 

äldrevänlig stad samt deltagit i informationsaktiviteter och arbetsgrupper för kommunens MR-

arbete.  

2019 var ett rekordår gällande förmedlingen för Volontärbyrån och det ser vi även i arbetet i 

Uppsala där antalet intresseanmälningar ökade med 33 procent. Totalt förmedlade vi i Uppsala 

kommun 802 intresseanmälningar till 305 uppdrag inom 44 organisationer i Uppsala.  
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Ideellt forum i Svenska kyrkan 

Under 2019 fortsatte Volontärbyrån sitt mångåriga samarbete med Ideellt forum i Svenska 

kyrkan. Samarbetet innebär att synliggöra de ideella uppdrag som finns inom Svenska kyrkan på 

en skräddarsydd portal. Utöver att vara ett stöd för församlingar i hur de kan använda portalen 

har flera församlingar också deltagit i olika utbildningar Volontärbyrån haft.  

Uppsala universitet 

I Uppsala fortsatte Volontärbyrån under 2019 samarbetet med Uppsala universitet där vi gjort 

gemensamma insatser för att uppmuntra studenter att engagera sig ideellt i Uppsala. 

Volontärbyrån har tillsammans med universitetet jobbat uppsökande mot studenter och även 

kunnat erbjuda föreningar möjligheten att synas på utvalda campus för att berätta om hur 

studenterna kan engagera sig i just deras förening.  

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 

Tack vare bidraget till Volontärbyråns utbildningsverksamhet kunde Volontärbyrån genomföra 

åtta utbildningar i Linköping, Göteborg, Malmö och Stockholm med totalt cirka 160 deltagare. 

Johanniterorden 

Johanniterorden stödjer Volontärbyråns arbete med att stödja föreningar som arbetar för äldre, 

sjuka och behövande så att de enklare kan hitta fler volontärer som kan hjälpa dessa målgrupper. 

Volontärbyrån arbetar också med att underlätta för Johanniterordens och Johanniterhjälpens 

medlemmar att engagera sig ideellt, bland annat genom två skräddarsydda portaler för 

respektive organisations medlemmar. 

Öka tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättningar 

Som vinnare av Post- och telestyrelsens innovationstävling på temat ”Arbetsmarknad för alla” har 

Volontärbyrån haft möjlighet att utreda, bygga och förbättra den befintliga sajten, med syfte att 

göra den tillgänglig för fler och specifikt för personer med funktionsnedsättningar. Projektet 

påbörjades under 2018 och avslutades i mars 2019. I projektet har sajten anpassats utifrån ISO-

standarden WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), som specificerar hur man gör innehåll 

på webbplatser tillgängligt. Dessutom gjordes en  ”tillgänglighetsmärkning” till Volontärbyråns 

förmedling, genom vilken föreningar kan ange om deras verksamheter är tillgängliga för 

exempelvis rullstolsburna. Projektet resulterade även i en guide för organisationer för att de ska 

kunna utvärdera och anpassa sin verksamhet för människor med funktionsnedsättningar – 

”Engagemang för alla – guide för ökad tillgänglighet”. 

Ungas ideella engagemang som bidrag till 

samhällsutvecklingen 

Det MUCF-finansierade projektet Ideella influencers syftade till 

att synliggöra ungas ideella engagemang som bidrag till 

samhällsutvecklingen och demokratin. Unga delade berättelser 

om sitt ideella engagemang i sina egna sociala kanaler, och av 

berättelserna gjorde Volontärbyrån en film samt en bok. Till 

boken togs även en lärarhandledning fram så att den kan 

användas som studiematerial i gymnasieskolan. Boken 

lanserades under ett seminarium då vi även diskuterade ett av 

de allvarligaste hoten mot ungas engagemang, nämligen hat 
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och hot. Enligt Volontärbyråns undersökning Volontärbarometern är det något som så många 

som 20 procent av volontärerna upplever. Seminariet webbsändes även, och vi nådde cirka 500 

personer genom detta. 

Öka engagemanget hos äldre för att  motverka ensamhet 

I slutet av 2019 påbörjade vi projektet ”Frivillighetskuren” som Volontärbyrån fått stöd av från 

Svenska Postkodstiftelsen för att genomföra. Projektet kommer att pågå till våren 2021 och 

handlar om att öka engagemanget bland personer över 65 år, för att på så sätt motverka ofrivillig 

ensamhet. I projektet ingår att göra en kartläggning av äldres ideella engagemang och att skapa 

insatser och tekniska möjligheter för fler att ta del av det utbud av volontäruppdrag och ideella 

sammanhang som erbjuds i Sverige. 

Företagssamarbeten 

Volontärbyrån samarbetar med företag som vill uppmuntra sina medarbetare att engagera sig i 

idéburna organisationer, som en del av sitt samhällsansvar. Under 2019 fortsatte våra 

samarbeten med AstraZeneca, Specialfastigheter, Nex Trioptima och SEB. För AstraZeneca 

organiserade Volontärbyrån flera så kallade volontärdagar, där medarbetarna för möjlighet att 

engagera sig under en dag. ”Att jobba som volontär är verkligen ett sätt att kunna göra skillnad på 

ett konkret och positivt sätt där man får direkt positiv respons”, sa en av medarbetarna på 

AstraZeneca. Volontärbyrån märker fortsatt av ett stort intresse från företag att hitta former för 

att underlätta för medarbetarnas engagemang, och två nya samarbeten inleddes, ett pilotprojekt 

med en avdelning inom Swedbank och ett med företaget Soya Group. 

Kommunikation  
Volontärbyråns kommunikation syftar till att bidra till att uppmuntra fler att engagera sig ideellt 

och synliggöra vad det ideella engagemanget betyder för individer och vårt samhälle i stort, 

exempelvis genom att lyfta individers upplevelser av ideellt engagemang. Volontärbyrån vill 

också sprida kunskap och tips kring ideellt engagemang till ideella organisationer och har 

exempelvis ett nyhetsbrev till volontärsamordnare. Volontärbyrån har under året medverkat i 

flertalet nyhetsartiklar och TV- och radioinslag, bland annat i P4 Stockholm om ofrivillig 

ensamhet, i SVT om ett nytt samarbete med Stockholms stad, i lokalmedia om 

Volontärbarometern och Årets volontär. 

Årets volontär 

Volontärbyrån delade för tredje året i rad 

utmärkelsen Årets volontär för att 

uppmärksamma och hylla det ideella 

engagemanget i Sverige. Under 

nomineringstiden fick Volontärbyrån 

sammanlagt in drygt 100 nomineringar från 

olika ideella organisationer som ville lyfta 

fram just sin volontär. Årets volontär 2019 

blev Kjella Johnsson, engagerad i Hej 

Främling! Jämtland. Kjella tog emot 

utmärkelsen på FN:s Internationella frivilligdag den 5 december och priset delades ut av kultur- 

och demokratiminister Amanda Lind. Årets volontär Kjella och Volontärbyråns 

verksamhetsledare Maria Alsander deltog i TV4 Nyhetsmorgon med över 70 000 tittare. Årets 

volontär Kjella samt flera av finalisterna genererade även artiklar i lokalmedia samt i radio. 
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Volontärbarometern 

För fjortonde året i rad genomfördes Volontärbarometern, en undersökning som syftar till att ta 

reda på vad som motiverar volontärer och hur organisationerna ser på intresset att engagera sig. 

Volontärerna vittnar framförallt om en ökad meningsfullhet i livet, en chans att göra skillnad och 

att kunna göra något konkret åt de samhällsutmaningar de ser. 2019 års enkät besvarades av 

1548 personer som sökt uppdrag och 203 organisationsrepresentanter.  

Fem trender Volontärbyrån ser i engagemanget: 
1. Ökat behov av volontärer framöver 

56 procent av organisationerna upplever att deras behov av volontärer har ökat de senaste två 

åren. 

2. Greta-effekt på engagemanget 

Antalet intresseanmälningar till uppdrag inom klimat och miljö har dubblerats. 

3. Syfte och mål viktigare än organisation 

Volontärerna är mer benägna att byta organisation oftare än förr – mer än varannan vill byta 

organisation framöver eller engagera sig i fler organisationer, där organisationens syfte och mål 

är det viktigaste för volontärerna. 

4. Hat hotar engagemanget 

16 procent av volontärerna i vår undersökning har någon gång upplevt hot och hat i sitt 

engagemang, och bland de som är under 25 år är det så många som 20 procent. 

5. Fler vill engagera sig off-line 

19 procent av volontärerna kan tänka sig att engagera sig på distans eller digitalt – en minskning 

med över 30 procent jämfört med för fem år sedan. 
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 TechSoup 
TechSoup Sverige har sedan starten 2010 förmedlat 100 000 licenser genom 7250 unika 

donationer till 2500 organisationer. Allt detta har haft ett sammanlagt värde på över en halv 

miljard kronor. På så sätt har TechSoup bidragit till att resurser har frigjorts från civilsamhällets 

administrationskostnader för att kunna läggas på ändamålet, samt att trösklarna till ett digitalt 

arbetssätt har sänkts. Forum har drivit TechSoup Sverige tillsammans med den globala 

organisationen TechSoup Global sedan 2010, och sedan 2014 har  vi även varit samordnare för 

TechSoup Norden och samarbetat med Frivillighet Norge, Frise i Danmark och Allianssi Suomi. 

Med dessa organisationer som lokala partners har vi kunnat driva en donationsverksamhet som 

stödjer den nordiska organisationsmodellen.  

TechSoup har varit en viktig aktör för att stödja svenska organisationers digitalisering. Vi har 

kunnat erbjuda kraftigt rabatterade IT-produkter och tjänster till såväl små lokalföreningar som 

kunnat utveckla hela organisationers IT-miljö på riksnivå. Vi har också erbjudit uppskattade 

utbildningar inom exempelvis Microsoft 365 samt Google for nonprofits. Vi har även haft ett 

fördjupat samarbete med Svenska kyrkan, som kunnat sänka sina IT-kostnader avsevärt och där 

vi även har stöttat Svenska kyrkan i arbetet att gå över till sin Office365-baserade digitala 

arbetsplats.  

Samtidigt har stora förändringar i det digitala landskapet, där man går ifrån egna inköpta och 

hanterade servrar och program till att hyra/abonnera den kapacitet, programvara och tjänster 

man behöver inneburit förändringar i det sätt TechSoup fungerar på och finansieras. Från att har 

varit en förmedlare av rabatterade eller donerade program där vi kunnat finansiera 

verksamheten genom administrationsavgifter har TechSoups affärsmodell blivit allt mer 

fragmenterad och komplicerad. 

TechSoups förändrade affärsmodell som inneburit minskade intäkter har gjort att Forum beslutat 

att inte längre vara värd för TechSoup Norden eller driva TechSoup Sverige. Vid årsskiftet 

2019/2020 lämnades därför verksamheten över till TechSoup Global. För civilsamhället i Sverige 

kommer verksamheten att fungera precis som tidigare.  

Ideella jobb 
Forum driver tjänsten Ideella Jobb, ideellajobb.se, för att underlätta för idéburna organisationer 

att rekrytera till betalda jobb och praktikplatser. Under 2019 publicerades 684 annonser på 

Ideella jobb. Flera av de organisationer som annonserar är återkommande, exempelvis IOGT-

NTO/UNF, We-effect/Vi-skogen och Studieförbundet Bilda. Alla jobb sprids, förutom på sajten, 

även via Facebook (12 987 gillamarkeringar) och Twitter (12 840 följare). Ideellajobb.se hade 

över 200 000 besökare under 2019. 
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Forum som förening 

Medlemmar 
Forum hade vid slutet av 2019 38 medlemsorganisationer samt en associerad medlem. Vi höll 

under året flertalet medlemsträffar och –luncher, om bland annat demokrativillkorsutredningen 

och en ny civilsamhällsorganisation. 

Forums medlemmar 

Bilda, Bildningsförbundet Östergötland, Boost by FC Rosengård, Brottsofferjouren Sverige, 

Civilförsvarsförbundet, En frisk generation, Erikshjälpen, Fritidsforum, Frivillig väntjänst, 

Frälsningsarmén, Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, Föreningen 

Ordfront, Give it Forward, Göteborgs Föreningscenter, Hela Människan, Ibn Rushd Studieförbund, 

Individuell Människohjälp, Initiatives of Change, IOGT-NTO, Islamic Relief Sverige, KFO, KFUM 

Sverige, Lions Clubs International, LP-verksamhetens Ideella Riksförening, Riksföreningen 

Sveriges Stadsmissioner, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS, RIO – 

Sveriges folkhögskolor, Rädda Barnen, Sensus studieförbund, Sociala Missionen, Svensk förening 

för folkhälsoarbete, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Svenskar och Invandrare Mot 

Narkotika (SIMON), Sveriges Makalösa Föräldrar, Tamam, Terrafem, Unizon. Associerad medlem: 

Vision 

Samarbetspartners och finansiärer 
Forum, Volontärbyrån och TechSoup vill passa på att tacka alla bidragsgivare och 

samarbetspartners, som utgör ett oumbärligt stöd för Forum, den idéburna sektorn och det 

ideella engagemanget: 

AstraZeneca, Concord, Famna, Ideell Arena, Ideellt forum i Svenska kyrkan, Johanniterhjälpen, 

Johanniterorden, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Kungliga Patriotiska sällskapet, KFO, 

LSU, Länsstyrelsen Stockholm, Microsoft, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 

NEX TriOptima, Nordic Choice Hotel, Notified, Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Post- och 

telestyrelsen, Riksidrottsförbundet, SEB, Sensus studieförbund, Socialstyrelsen, Soya Group, 

Specialfastigheter, Stockholms stad, Svenska Postkodstiftelsen, Swedbank, Uppsala kommun, 

Uppsala universitet, Vinnova, Öppna Dörren, samt alla TechSoups donationspartners. 
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Personal 
Forum (inklusive NOD) hade vid slutet av 2019 20 anställda. Två av dessa var tidsbegränsade 

anställningar. Åtta var män och 12 var kvinnor. 

Organisationsförändringar  
I november 2019 gick Forums generalsekreterare sedan 17 år Göran Pettersson i pension. Han 

ersattes av Patrik Schröder som arbetande styrelseordförande på 50 procent och Maria Alsander 

som Forums kanslichef på 50 procent.  

Under hösten hade Forum en tuff ekonomisk situation där vi behövt göra en större 

omorganisation. Bakgrunden till den ekonomiska situationen är ett ekonomiskt underskott på 

grund av felaktiga pensionsavsättningar som Forum haft med sig sedan 2011. Efter det har 

Forums strategi framförallt varit att få politiskt stöd för en grundfinansiering för att kunna 

återställa ekonomin och tryggheten i verksamheten. Den strategin har lett till att Forum nu har 

positionerat sig som en av de starkare civilsamhällesaktörerna, men eftersom någon 

grundfinansiering aldrig kommit till stånd också till att Forum haft svårt att finansiera den 

samhällspolitiska delen av verksamheten. Forums finansiering består i dag av medlemsavgifter, 

bidrag och samarbeten och Forum har inget eget kapital. Forum har haft svårt att finansiera den 

samhällspolitiska delen av verksamheten och strategin har varit att få politiskt stöd för en 

grundfinansiering. Under 2019 blev till slut läget allvarligt då förhoppningar om medel inte 

infriades, samtidigt som kostnaderna hade ökat. Forum vidtog därför åtgärder som innefattade 

personalneddragningar, avveckling av huvudmannaskap för verksamheten TechSoup samt en 

omfattande kostnads- och intäktsöversyn. Dessutom gav flera medlemsorganisationer ett viktigt 

ekonomiskt stöd till Forum. Dessa åtgärder var avgörande för att skapa stabilitet i verksamheten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


