
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad 
trygghet. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande 
insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. 
Det här är en kortfattad beskrivning av Idéer för livets verksamhet i siffror 2021.

Idéer för livet 2021

80
beviljade lokala 
projekt runt om 

i Sverige

18000000
Under 2021 delade Idéer för livet ut mer än

kronor till lokala projekt, metoder och forskning 

50000
barn och unga har nåtts och påverkats 
av projekt som vi stöttat under 2021

55 personer har utbildats  
i Idéer för livet-modellen
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Fördelning i procent:
Lokala projekt, 26%

Metoder, 28%

Forskning, 46%



10 

organisationer fick 
fördjupat stöd för metod- 
och verksamhetsutveckling

25 

personer har deltagit i  
"Fördjupningsutbildning 
i värdeskapandekedjan 

med utgångspunkt i SROI"

177000000
Fondens sparare har totalt bidragit med hela

kronor till barn och unga sedan fonden Skandia 
Idéer För Livet startade 1994

Tack vare spararna i fonden 
Skandia Idéer För Livet kan 
stiftelsen påverka och göra 
nytta i samhället. Fonden 
bidrar årligen med två 
procent av sitt värde till 
stiftelsen.

6% 19%

55% 15%

27% 13%

16% 5%

Projektens bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål*

Projektens förhållande till Barnkonventionen**

* Andel projekt som berörde respektive mål. 
Idéer för livet har under 2021 aktivt bidragit till 
åtta av FN:s 17 globala hållbarhetsmål 2030. 

** Andel projekt som berörde Barnkonventio-
nens rättigheter 2021 uppdelade i skyddande, 
stödjande och påverkande. Första januari 2020 
blev Barnkonventionens innehåll svensk lag med 
namnet Barnrättslagen.

Stina Liljekvist (Ordförande). Skandia, chef strategisk 
kommunikation
H.K.H. Prinsessan Sofia.
Anna König Jerlmyr. Gruppledare för Moderaterna i Stockholms 
stad och finansborgarråd
Christoffer Bohman. Lokalområdeschef, Sollentunapolisen
Bodil Långberg. Tidigare kanslichef Stiftelsen Allmänna barnhuset
Stig-Arne Bäckman. Föreläsare och inspiratör. Grundare av Urkraft 
Skellefteå och TalangAkademin
Thomas Johansson. Tidigare ansvarig för länsstyrelsernas 
nationella uppdrag Mänskliga Rättigheter och länsstyrelsernas 
nationella uppdrag Barnrättsfrågor
Örjan Ekblom. Docent och doktor i fysiologi vid GIH

Stiftelsens styrelse 2022

Birgitta Hultfeldt. Ansvarig lokala projekt
Christina Wahlström. Ansvarig  forskning, 
metodutveckling och partners
Elisabeht Harsem. Effektmätning,  
Lokala projekt

Idéer för livets kansli

  Påverkande: 64% 

Skyddande: 12%

  Stödjande: 54% 

   

Påverkansdialoger sker 
löpande med olika samhällsaktörer 
om effektmätning, ungas psykiska 
ohälsa och hälsoekonomiska 
beräkningsverktyg 
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