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                Förord 
Sverige beskrivs av den globala organisationen CIVICUS som ett av 14 länder i 
världen där det civila utrymmet betecknas som ”öppet”. I Sverige har vi ett mycket 
stort ideellt engagemang, och mer än hälften av befolkningen engagerar sig ideellt. 

Historiskt har det ideella engagemanget och idéburna organisationer bidragit till 
avgörande välfärdsutveckling, innovationskraft och till att ge en röst åt människor. 
Allt detta utvecklar och stärker vår demokrati.  

Forum ser dock med oro på hur civilsamhällets utrymme inskränks. Vi får inte 
glömma att demokrati, tillit och solidaritet inte är självklara värden i ett samhälle. 
De byggs upp av generationer av fria och starka idéburna organisationer. Ett 
demokratiskt samhälle fungerar inte utan ett starkt civilsamhälle där oberoende 

organisationer kan ifrågasätta, stödja och utveckla olika frågor. Mot bakgrund av 
detta är Forums huvuduppdrag är att främja förutsättningarna för samt stödja 
utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige, som bidrag 
till den demokratiska samhällsutvecklingen och den generella välfärden. Forum vill 

bevaka och skydda möjligheten för människor att engagera sig och för idéburna 
organisationer att finnas till.  

Under 2018 har Forum fortsatt sitt påverkansarbete inom frågor som rör demokrati, 

välfärd, samverkan och frivillighet. Vi har stöttat och utvecklat det ideella 
engagemanget genom vår verksamhet Volontärbyrån och har genom TechSoup 
bidragit till civilsamhällets digitalisering. Genom opinionsbildning, politisk 
påverkan, kunskapsspridning och stödjande verksamheter stärker Forum 

förutsättningarna för idéburna organisationer att verka och utvecklas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORUM   HANTVERKARGATAN 3F   112  21  STOCKHOLM  

WWW.SOCIALFORUM.SE   TEL:  08 -651  07  21   FAX:  08 -652  51  14 

Politisk påverkan 
Det politiska påverkansarbetet är kärnan i Forums verksamhet och välfärd och 
demokrati är våra ledord. Vi arbetar för att idéburna organisationer ska kunna finnas 
till, verka och höja sin röst.  

Försvar av civilsamhällets utrymme  
Historiskt och i modern tid har civilsamhället varit den ledande aktören för att stå 
upp och försvara allas lika värde och rättigheter. Civilsamhället är drivkraften för 

demokrati och utveckling världen över. Vi ser tyvärr att det blir svårare för 
civilsamhället att höja sin röst mot orättvisor. Mellan 2012 och 2015 skrevs 120 
lagar runt om i världen som begränsar civilsamhällets möjlighet att påverka. Vi ser 
även tendenser i Sverige som är oroväckande. Framträdandet av extrema och 

våldsbejakande krafter gör utrymmet för civilsamhället allt trängre. Forum fortsätter 
att arbeta för att försvara föreningsfriheten utifrån vetskapen om att civilsamhället är 
nyckeln i arbetet med att försvara demokratiska värden. Ett exempel på en fråga som 
Forum belyst under 2018 är religiös organisering. I den politiska debatten har 

religion kommit att bli ett slagträ, både vad avser rädsla för terrorism och som grund 
för att driva skolor och annan offentligt finansierad verksamhet. Forum har verkat 
för att denna rädsla inte ska slå över i ett svepande och generaliserande 
ställningstagande mot all religion, bland annat genom en debattartikel i Dagens 

Nyheter, ”Sluta slå mot organisering på religiös grund”. 

Idépolitisk plattform 
På Forums Representantskap den 23 maj 2018 antogs en ny idépolitisk plattform. 
Den idépolitiska plattformens ämnesområden är demokratisk samhällsutveckling, 
generell välfärd samt idéburen organisering. Dessa områden har sin utgångspunkt i 
Forums ändamål. Utifrån plattformen formuleras i sin tur Forums policys och övriga 

styrdokument. Dessa dokument utgör ramverket för Forums verksamhet som 
formuleras i långsiktig verksamhetsinriktning och verksamhetsplan.  

Utredningar 
Under 2018 genomförde regeringen flera olika utredningar med ämnen som var 
direkt kopplade till civilsamhället och Forums frågor; tex Vinstbegränsning i 
välfärden, Trossamfundsutredningen, Demokratikriterier vid bidragsgivning, 

Socialtjänstutredningen, Idéburna aktörer i välfärden och IOP. Forum har 
representerats i referens- eller expertgrupp i flera av dem, skrivit remissvar och har 
dessutom samordnat ett antal organisationer i sina svar.  

 Idéburna aktörer i välfärden handlar om att tydliggöra begreppet 

idéburna aktörer i välfärden, och att skapa legalt stöd för IOP. Forum har 

i utredningen verkat för att visa på den bredd som idéburna 

organisationer har i sitt välfärdsinriktade arbete, ge exempel på 

verksamheter där den allmännyttiga aspekten behöver ges bättre grund 

än hittills, men också visat på hur IOP fungerar, vilken typ av 
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utmaningar olika aktörer möter när de vill starta en process för att skapa 

ett IOP.  

 Demokrativillkorsutredningen har i uppdrag att föreslå ett förtydligat 

villkor för hur idéburna organisationer som söker statliga bidrag måste 

förhålla sig till samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Här 

har Forum argumenterat för en negativ formulering av villkoren dvs vad 

man inte får göra, som ett sätt att avgränsa den tolkningsram som kan 

komma att gälla i myndighetsutövningen.  

 Framtidens socialtjänst har ett brett uppdrag kring att skriva om 

socialtjänstlagen så att den bidrar till ”en jämlik, jämställd…” 

”likvärdig… ”hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt 

förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av 

individuella insatser”. I denna utredning har Forum bland annat verkat 

för att lyfta fram möjligheterna till samverkan mellan socialtjänst och 

civilsamhällets organisationer. 

Almedalen 
Under årets Almedalen var Forum naturligtvis aktiva – både genom att arrangera 
egna seminarier, moderera andras möten och debattera rader av olika frågor. Våra 

budskap där, och i samband med valet, handlade specifikt om civilsamhällets 
demokratiska bidrag, att civilsamhället är oersättligt i ett inkluderande samhälle, och 
att partnerskapslösningar är viktiga för att lösa samhällsutmaningar. I samband med 
det hot som individer och organisationer upplevde i Almedalen gick Forum och 

andra organisationer också ut i debatt om den oro som många känner när 
organisationer inte vågar delta i Almedalsveckan.  

Tillsammans med Riksidrottsförbundet och Ideell Arena stod Forum värd för Ideella 
trädgården – civilsamhällets mötesplats i Almedalen, där vi bland annat anordnade 

ett större event för ideella sektorn, ett Civilsamhällesmingel, där omkring 100 
personer deltog. Vi arrangerade även två seminarier under Almedalsveckan och 
deltog i andra organisationers paneler. Totalt besökte cirka 300 personer våra event i 
Almedalen. 

Valet 
Valet till Sveriges riksdag präglade naturligtvis Forums arbete på olika sätt – 

exempelvis i debatt och budskap. Våra fokusområden var att belysa att 
civilsamhället behövs i demokratin, i välfärden, samt att utrymmet för 
civilsamhällets organisationer måste försvaras och utvecklas. 

I slutet av året skickades en hälsningsbok ut från civilsamhället till Sveriges 14 800 
nyvalda politiker. I ett antal debattinlägg lyftes viktiga frågor och kunskaper för 
organisationerna – allt under det gemensamma värdet att stå upp för ett fritt och 
starkt civilsamhälle.  
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På FNs internationella frivilligdag lämnade 85 organisationer från civilsamhället 
gemensamt över en avsiktsförklaring till Sveriges civilminister. Budskapet var att 
Sveriges arbete med Agenda 2030 för att nå de globala målen för hållbar utveckling 

måste stärkas, och civilsamhället vill vara aktiva parter i den processen.  

Påverkansarbete på Europanivå 
Forums medarbetare Ariane Rodert blev i februari vald till ordförande för 

Europeiska Ekonomiska och sociala kommitténs inre marknad. Eftersom EESK är 
ett rådgivande organ för kommissionen, rådet och Europaparlamentet är valet av 
Ariane Rodert en viktig del av Forums påverkansarbete, där fokus på social 
innovation är en viktig del i arbetet.  

Forum har under året publicerat: 

 14 pressmeddelanden 

 Fyra debattartiklar 

 21 nummer av vårt nyhetsbrev (där vi lyfter, ifrågasätter och berömmer 

politiska ageranden)  

 82 artiklar på vår hemsida. Hemsidan läses av 60 000 personer per år 

 Flera hundra poster i våra sociala digitala kanaler 

Underlätta samverkan 
Samverkan mellan olika delar av samhället, inte minst mellan offentliga och 

idéburna aktörer, kräver goda förutsättningar på individ-, organisations- och 
samhällsnivå. Forum bidrar till alla tre genom verksamhet i olika sammanhang. 

Idéburet offentligt partnerskap 
Intresset för IOP som samverkansform kvarstår och växer, samtidigt som det finns 
ett stort behov av kunskap och erfarenhetsutbyte. Forum har under 2018 bjudits in 
som föreläsare till kommuner, landsting och regioner vid ett tiotal tillfällen för att 

tala om samverkan generellt men också med fokus på IOP.  

Forum har tillsammans med tre medlemsorganisationer – Rädda Barnen, 
Frälsningsarmén och Svenska kyrkan – drivit ett projekt som kallades ”Strategi 
IOP”. Syftet var dels att stödja de tre organisationerna att formulera sina strategier 

kring IOP, dels att skydda och utveckla samverkansformen som sådan. Metoden 
blev att försöka identifiera strategiskt viktiga delar av en process för den som vill 
utveckla ett bra partnerskap. Arbetet resulterade i en rapport ”Att bygga 
partnerskap” som också innehåller ett metodstöd.  

Under 2018 har Forum och Front advokater utvecklat en utbildning som riktas till 
jurister, upphandlingsstrateger inom offentliga organisationer, med målet att ge dem 
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bättre verktyg att kunna ge stöd till de verksamhetsansvariga tjänstepersonerna inom 
respektive organisation som behöver juridiskt stöd. Mot slutet av processen anslöt 
Famna – idéburen välfärd också som arrangör.  

Överenskommelsen/NOD 
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 Landsting och de 
idéburna organisationerna inom det sociala området. Överenskommelsekansliet 
bytte i oktober 2018 namn från Överenskommelsekansliet till NOD, Nationellt 

organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Den nya 
överenskommelsen gäller samtliga politikområden och inte som tidigare enbart 
utgiftsområdena 9-12 i statsbudgeten. Forum har under 2018 representerats i NOD:s 
styrgrupp av GS Göran Pettersson och Mia Nilson (styrelsen). 

Kunskap om idéburen organisering 
Forum arbetar kontinuerligt för 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. 

Utbildningar, seminarier och mötesplatser  
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. Forum har ett omfattande utbud av 
utbildningar, föreläsningar och seminarier. Under 2018 anordnade vi cirka 70 
utbildningar, bl.a. om att inkludera fler i föreningslivet, om Idéburet offentligt 
partnerskap och utbildning för ESF-rådets anställda om civilsamhället, för att nämna 

några exempel. Utöver det har vi under året även deltagit i ett 30-tal olika paneler, 
möten, konferenser och utbildningssammanhang – dels i olika delar av Sverige men 
också i bl.a. Wien och Köpenhamn.  

Forum driver seminarieverksamheten 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. Under 
2018 genomförde vi sex Morgonforum-seminarier med totalt cirka 380 deltagare 
från närmare 110 olika organisationer inom civilsamhället. Vi har webbsänt två av 

dessa seminarier och därigenom nått ytterligare omkring 400 personer. 
Morgonforum anses av våra besökare viktigt för en levande diskussion om 
civilsamhällets förutsättningar och viktiga bidrag till samhällsutvecklingen, men 
också viktigt för att möjliggöra det sektoröverskridande samtalet som annars är svårt 
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att åstadkomma. Hela 98 procent av deltagarna menar att de har fått nya kontakter 
och byggt nätverk och 95 procent vill rekommendera Morgonforum. 

Frivilligdagen 5 december 
Den 5 december varje år uppmärksammar Forum civilsamhället och det ideella 
engagemanget lite extra, med anledning av FN:s Internationella Frivilligdag som 
instiftades år 1985 – en dag för att hylla frivilligas arbete för ekonomisk och social 

utveckling. Vi satte ljus på den här dagen i form av en afton då civilsamhällets olika 
aktörer fick möjlighet att träffas för att tillsammans hylla frivillighet och 
civilsamhället i stort. Under kvällen bjöds de ca 150 gästerna på middag och 
underhållning och vi delade ut utmärkelserna Årets volontär, Årets initiativ och 

Civilsamhällets uppsatsstipendium. Årets volontär – en utmärkelse som Forums 
verksamhet Volontärbyrån gav ut – tilldelades Gunilla Yhuel Sätterberg, engagerad i 
SeniorNet Botkyrka. Årets initiativ 2018 delades ut av Forum tillsammans med IBM 
Sverige och Mötesplats Social Innovation med stöd av Vinnova. Vinnare av 

utmärkelsen blev appen Reality Check av Teskedsorden och Mångkulturellt 
Centrum i Fittja. Under Frivilligdagen delade vi tillsammans med Famna och Ideell 
Arena även ut Civilsamhällets uppsatsstipendium till Pearl Mulkerrins för sin 
masteruppsats Is the Democratic Space Shrinking – Human Rights Implementation 

in Vietnam? A Case Study of the Democratic Space for Civil Society in Vietnam, 
som handlar om det krympande utrymmet för civilsamhället med fokus på Vietnam.  

Projekt och fokusområden  

Asyl och etablering 
Under 2018 har Forum utvecklat sin stödjande och samlande roll inom området för 
asyl och etableringsfrågor. Vi har fortsatt bidragit till utbytet och spridandet av 

kunskap, goda exempel och erfarenheter kopplat till dessa frågor. På nationell nivå 
har vi samordnat civilsamhällets påverkansarbete och möjliggjort för utbyten 
kopplat till bland annat mottagandeutredningen, som Forum lämnade remissvar på i 
november 2018. Forum förnyade också vårt partnerskap med Länsstyrelsen i 

Stockholm län, inom vilket Forum har en koordinerande och stödjande roll i 
satsningen tidiga insatser för asylsökande (TIA). Partnerskapet har inneburit att 
Forum etablerat ett nätverk av över 70 organisationer i Stockholms län, som alla på 
olika sätt arbetar för att främja mottagande- och etableringsprocessen. Inom ramen 

för detta samarbete har Forum arrangerat tre stycken dialogforum mellan 
Länsstyrelsen, civilsamhället och andra offentliga aktörer (däribland 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen m.fl.) samt fyra stycken nätverksträffar. 
Forum har därtill medverkat till uppföljningen av insatser och dokumentation av 

erfarenheter och utmaningar,  

Forum har även arbetat aktivt med politisk påverkan på nationell nivå såväl som 
EU-nivå i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar och human migrations- och 
integrationspolitik i Sverige och Europa. Vi har gjort detta genom remissvar, EU-
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projektet Borders, opinionsbildningar, omvärldsbevakning och i samtal med 
politiken.   

Under flera år har Forum arbetat med flyktingfrågor och migration med olika 

nätverk. Under 2018 tog vi ytterligare kliv genom att bli svensk partner i ett 
Europeiskt projekt om migrationsfrågor – Snapshots from the Borders. I projektet 
samverkar 35 parter från olika delar av Europa – både civilsamhällsorganisationer 
och lokala kommuner – om att lära sig av varandra, diskutera vad migration är och 

hur Europa bör hantera den.  

Arbetsmarknad 
Under 2018 arbetade Forum fokuserat med arbetsmarknadsfrågor på olika sätt. 
Undersökningar visade att det fanns två grupper av personer som hade stora 
utmaningar på arbetsmarknaden – de som varit arbetslösa under lång tid och de som 
har svag förankring till arbetsmarknaden. I januari 2019 rapporterade 

arbetsmarknadsutredningen att dessa grupper tillsammans utgör 160 000 personer, 
och det finns indikationer på att grupperna ökat de senaste åren. Civilsamhällets 
organisationer har en tradition sedan mycket lång tid av att jobba tillsammans med 
människor med den här typen av utmaningar – där målet är att bidra till att de kan ta 

steget ut på arbetsmarknaden, och där arbetssättet är att möta hela individen och ge 
socialt stöd av många olika slag.  

Forum har arbetat med frågan på många olika sätt; vi skapade utbildningstillfällen 

för både organisationer och myndigheter (inklusive Arbetsförmedlingen och ESF-
rådet), vi var utvärderare, debattörer och gäster i frågan både på Europanivå och i 
Sverige, vi ordnade och modererade samtal om frågan i Almedalen. Forum var även 
en part i det lärnätverk om arbetsmarknadsfrågor som Överenskommelsekansliet 

administrerade, och vi medverkade vid flera av regeringens sakråd om 
utmaningarna. Forum och Coompanion gjorde också en påverkansinsats i att lyfta 
utmaningarna med Sveriges tolkning av statsstödsreglerna, som varit en stor 
utmaning för många organisationer på arbetsmarknadsområdet liksom på andra 

områden. I november återkom ESF-rådet med nya riktlinjer som förenklade markant 
genom att tydliggöra att statsstödsreglerna bara gällde om stödet hotade att 
snedvrida konkurrensen och påverkan handeln mellan medlemsstaterna.  

Våldsbejakande extremism 
En del av Forums demokratiarbete under 2018 har fokuserat villkoren för långsiktig 
samverkan i arbetet mot våldsbejakande extremism. Vi har för tredje året i rad haft 
finansiering från MUCF för att stärka civilsamhällets insatser på området och 

opinionsbilda i frågan. Detta arbete har tagit sig uttryck i en rad mobiliserande 
aktiviteter i sektorn, så som seminarier, workshops och deltagande vid MR-dagarna 
2018. Vi har även – i syfte att stärka koordineringen i sektorn – lagt grunden för ett 
förstudiearbete under 2019 om långsiktig finansiering av en gemensam 

civilsamhällesplattform i arbetet. Parallellt med detta har vi bidragit till den 
nationella uppföljningen av arbetet mot extremism genom Statskontorets 
utvärdering av Nationella Samordnaren samt genom att medverka till 
Segerstedtinstitutets utvärdering av MUCF-projekt mot våldsbejakande extremism.    
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Några av arbetets viktigaste resultat under året är att Forum bidragit till att förbättra 
samarbetet mellan civilsamhälle och kommuner i det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism samtidigt som vi höjt kunskapen i frågan. Vi har gjort 

detta genom att bistå CVE (Center mot våldsbejakande extremism) i deras arbete 
och planering samt genom att samordna civilsamhällets budskap och erfarenheter i 
exempelvis möten med det offentliga samt i seminarier, omvärldsbevakning, 
spridning av kunskapsmaterial samt under MR-dagarna. Vi har också under året 

bidragit till samordning av civilsamhällets verksamheter i viss utsträckning, ett 
arbete som vi på sikt hoppas ska ges möjlighet att bli än intensivare och det förs nu 
diskussioner om förutsättningarna för en gemensamt ägd civilsamhällesplattform i 
arbetet.  

Verksamheter i Forum 

Volontärbyrån 
Intresset för att engagera sig ideellt är fortsatt högt. När det är skakigt i vår omvärld 

söker sig extra många till engagemang för att påverka, och det märks även på 
Volontärbyrån. Vi har ökat besöken till vår sajt med 11 procent och även 
intresseanmälningarna till uppdragen har ökat med 8 procent. Vi ser att nästan fyra 
av tio engagerar sig ideellt för allra första gången via Volontärbyrån, vilket tyder på 

att vi fortsatt är en viktig inkörsport till ideellt engagemang.  

Vi ser tydligt i våra undersökningar bland volontärer och organisationer att goda 
förutsättningar för att samordna och ta hand om volontärer leder till ett mer hållbart 

engagemang där volontärerna trivs, mår bra och fortsätter att engagera sig. Därför 
fortsätter vi att satsa på att samla in och föra ut kunskap om ideellt engagemang till 
föreningslivet. De projekt vi driver har en mycket utvecklande inriktning, där målet 
är att resultaten ska leva vidare långt efter projektens slut. Under året har vi bland 

annat arbetat med att tillgänglighetsanpassa vår sajt, tagit fram webbkurser för 
organisationer och producerat en film om ideellt engagemang. Genom projektet 
”Ideellt engagemang skapar kraft för unga” har Volontärbyrån tagit fram material 
om civilsamhället för gymnasiet så att lärare och elever kan öka sin kunskap om 

ideellt engagemang. Vi har också tagit fram rapporten Volontärbarometern, som 
bygger på enkätundersökningar med volontärer och organisationer. 
Volontärbarometern visar bland annat att 9 av 10 volontärer upplever att de fått ett 
mer meningsfullt liv tack vare engagemanget. 

Volontärbyrån samverkar med många olika aktörer, inom offentlig, ideell och privat 
sektor, något vi ser utvecklar vår verksamhet och bidrar till att lyfta betydelsen av 
det ideella engagemanget i samhället.  

Intresset för att söka volontäruppdrag via Volontärbyrån ökar stadigt. Vår sajt hade 
181 100 unika besökare, en ökning med 11 procent från föregående år. Vi 
förmedlade 8893 intresseanmälningar från volontärer till volontäruppdrag på vår 
sajt, också det en ökning med 8 procent från föregående år. Vi godkände och 

publicerade under året 3913 volontäruppdrag från 601 olika ideella organisationer. 
Under året välkomnade vi 401 nya samordnare och 124 nya organisationer, bland 



 

FORUM   HANTVERKARGATAN 3F   112  21  STOCKHOLM  

WWW.SOCIALFORUM.SE   TEL:  08 -651  07  21   FAX:  08 -652  51  14 

annat Pingstkyrkans Second Hand, Hässleholm, Tjejjouren i Eslöv, AIK 
Innebandyförening, Frälsningsarmén Visby, Erikshjälpen Second Hand Halmstad, 
RFSL, Umeå, Röda Korset Gottsunda-Sunnerstakretsen och Svenska Kyrkans Unga.  

 
Vi har via telefon och mejl gett rådgivning och stöd till både organisationer och 
volontärer. Vi har cirka 2 000 ärenden per år, som exempelvis handlar om att 
organisationerna vill ha hjälp och stöd i samband med registrering av uppdrag. Ofta 

vill organisationer få tips på hur de kan utveckla sin verksamhet med hjälp av 
volontärer och vi får även samtal från volontärer som vill ha vägledning i hur de kan 
engagera sig.  

Under 2018 har vi genomfört 42 utbildningstillfällen på 10 orter med totalt 1098 

deltagare. 200 personer har deltagit i någon av våra utbildningar Att leda frivilliga i 
föreningslivet, Fånga engagemanget, Motivera och behålla frivilliga och Inkludera 
fler i föreningslivet. 898 deltagare har varit med på någon av de föreläsningar, 
workshops eller seminarier som vi har genomfört under året.  

 80 % av deltagarna säger att utbildningen varit ”användbar” eller ”mycket 
användbar” (100 % om vi inkluderar de som sagt ”något användbar”) 

 95 % av deltagarna rekommenderar andra att delta 

TechSoup 
TechSoup hjälper föreningar i sin digitala utveckling genom att erbjuda donationer 

och rabatter på programvaror, digitala tjänster samt hårdvara.  

Under året har vi främst förnyat vårt arbete med Microsoft, där mer fokus läggs på 
att erbjuda deras molntjänster i vår regi. Vi har fått flertalet förfrågningar om att 

erbjuda olika typer av kompetensutvecklingsinsatser för ideell sektor och gjorde 
därför fyra stycken utbildningar i Google for nonprofits, två i Stockholm, en i 
Örebro och en i Göteborg, med totalt ca 50 deltagare. Utbildningen var mycket 
uppskattad. Vi gjorde under året ett större uppdrag åt Svenska kyrkan för att hjälpa 

dem mer med licenser, projektledning och utveckling av deras IT-miljö, främst kring 
molntjänster.  

Ideella jobb 
För att underlätta rekrytering och skapa en gemensam arbetsmarknad för 
civilsamhället driver Forum tjänsten Ideella jobb. Det är ett fortsatt värdefullt 
verktyg för att hitta rätt kompetens, och kompetens som inte bara har rätt 

sakkunskap, utan också har erfarenhet av att jobba i demokratiskt styrda 
organisationer – en färdighet som är grundläggande för att jobba i en organisation, 
men kan vara svår att hitta. Året var ett stabilt år och antalet publicerade lediga 
tjänster var därför i princip lika stort som året innan, från att ha vuxit runt 20 procent 

varje år de senaste åren.  
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Forums medlemmar  
I maj hölls Forums Representantskap där representanter från våra 
medlemsorganisationer samlades under en halvdag och fattade beslut om bl.a. 
Forums nya idépolitiska plattform samt valde en ny styrelse. Patrik Schröder, Rädda 

Barnen, blev vald till ordförande i Forums styrelse. Under 2018 anordnade vi tre 
medlemsluncher där en stor bredd av våra medlemsorganisationer närvarade. 
Medlemsluncherna är ett mycket uppskattat tillfälle där våra medlemmar kan mötas 
och diskutera ämnen som civilsamhällets roll i valrörelsen och remisser som Forum 

arbetat med. 

Forums medlemmar 2018 
 
Bilda 
Bildningsförbundet Östergötland  
Boost by FC Rosengård 

Brottsofferjouren Sverige 
Civilförsvarsförbundet 
En frisk generation 
Erikshjälpen 

Frivillig väntjänst 
Frälsningsarmén 
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med 
Familjer                                                                                                                                  

Give it Forward 
Giving People 
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 
Majblomman 
Ordfront 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS 
RIO – Sveriges folkhögskolor 
Rädda Barnen  
Sensus Studieförbund  

Sociala Missionen  
Svenska kyrkan  
Svenska Röda Korset 
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Svenska Settlementförbundet 
Svensk förening för folkhälsoarbete 
Svenskar och Invandrare Mot Narkotika (SIMON)  

Sveriges Makalösa Föräldrar 
Synskadades Riksförbund 
Tamam 
Unizon 

Vision 

Samarbetspartners och finansiärer 
   

Adobe 

Amazon Web Services 

Astra Zeneca 

Autodesk Cloud  

Benevity 

Bitdefender 

Box 

Cisco 

CleverReach 

Concord 

Famna 

Flixbus 

IBM Sverige 

Ideella Arena 

Ideellt Forum i Svenska Kyrkan 

Johanniterhjälpen 

Johanniterorden 

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 

Kungliga Patriotiska sällskapet 

LSU 

Länsstyrelsen Stockholm 

Microsoft 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

NEX TriOptima 

Nordic Choice Hotel 

Notified 

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse 

Piteå kommun 

Post- och telestyrelsen 

Riksidrottsförbundet 

SEB 

Slack 
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Socialstyrelsen 

Specialfastigheter 

Stockholms stad 

Symantec 

Tableau Software 

Uppsala kommun 

Uppsala universitet 

Vinnova 

Öppna Dörren 

 

Tack alla medlemmar, samarbetspartners, finansiärer, volontärer, vår 
styrelse och personal för ett fantastiskt 2018! 
 

 


