Idéer för livet
Hälsa och trygghet för barn och unga

Idéer för livet verkar som katalysator för
positiv samhällsförändring genom att
stödja forskning, metoder och ideella
lokala barn- och ungdomsprojekt.
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Förord
Allt började med en god idé för 35 år sedan. En idé
som vuxit och bidragit till att förverkliga över 4300
ideella projekt. En idé som också stöttat forskning
och utvecklat metoder för effektmätning. En idé
som gett många barn och unga en bra start i livet
och en trygg uppväxt.
Det är vår övertygelse att varje människa har en vilja
att bidra till ett mer hälsosamt och tryggt samhälle.
Vissa har en så stark inneboende drivkraft att när de
upplever ett socialt problem i sin närmiljö, reagerar
de genom att ta fram idéer på lösningar som de
sedan vill genomföra. Idéer för livet fångar upp och
stödjer dessa samhällsförbättrare så att de kan
förverkliga sina idéer runt om i landet. Vi stöttar med
finansiering, kunskap, nätverk – och inte minst med
personligt engagemang och positiv uppmuntran. Det
sistnämnda är något som många vittnar om har
varit helt avgörande för att de skulle fortsätta tro på
sig själva och orka kämpa vidare med att förverkliga
sin idé. Ideella projekt är som plantor; de behöver
både näring och omsorg för att kunna växa sig stora
och starka.
Under de 35 år som Idéer för livet funnits har vi
utvecklat vår verksamhet från att främst ha
fokuserat på lokala projekt till att även stödja
metodutveckling och forskning för att hitta
lösningar på större samhällsutmaningar. De senaste
åren har vi därför inlett ett nära samarbete med
forskningspartners på Gymnastik- och idrottshögskolan, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Vi är också aktiva i att skapa effektivare sätt att
mäta värdet av förebyggande sociala insatser. För
att mäta är att veta och det ger oss kunskap att
sätta in rätt insats vid rätt tidpunkt. Idéer för livet
jobbar även aktivt med att öka samarbetet mellan
offentlig sektor, näringslivet, akademin och civilsamhället. Ska vi lyckas skapa ett socialt hållbart
samhälle behöver vi orka jobba parallellt med både
det lilla och det stora.
Vi vill även passa på att lyfta fram och visa vår
uppskattning till alla spararna i fonden Skandia
Idéer för Livet – det är tack vare er som vi har
resurser att kunna påverka och göra nytta i
samhället!
Det svenska samhället står inför stora utmaningar.
Ska vi klara av att bevara det goda och humana
samhällsklimat som är Sveriges signum, måste vi
kraftsamla och skapa fler gränsöverskridande
samarbeten runt gemensamma projekt. Idéer för
livet har det engagemang, nätverk och den
erfarenhet som krävs för att vara en katalysator
och möjliggörare i den kampen.
Vi behöver fler konkreta idéer och förslag på hur
civilsamhället, offentliga sektorn, näringslivet och
akademin tillsammans kan gå från tanke till
handling för att skapa ett mer hälsosamt och
tryggt Sverige. Vad är din idé?

Stina Liljekvist, Ordförande
Skandias Stiftelse Idéer för livet
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Om Idéer för livet
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.
Hur Idéer för livet började
Skandia grundades 1855 och har varit en aktiv
samhällsaktör under hela Sveriges resa från ett
fattigt bondesamhälle till ett av världens mest
välmående och moderna länder. Som försäkringsbolag vet Skandia att det är smartare att proaktivt
förebygga än att reagera efter det att en olycka
redan har skett.

Forskning. Idéer för livet har forskningssamarbeten
med flera ledande institut och universitet för att
identifiera förebyggande insatser som har effekt.
Det kan i sin tur leda till utveckling av nya metodverktyg användbara för framtida lokala projekt.
Se mer information på sida 10.

När ungdomsvåldet 1987 kulminerade med kravallerna i Kungsträdgården, ansåg Skandia att det var
viktigt att med förebyggande insatser börja
motverka utvecklingen. Skandia gick ut i dagspress
och uppmuntrade allmänheten att föreslå idéer på
hur fler barn och unga kan få ett friskare och
tryggare liv. Skandia fick in över 2000 projektidéer
och beslöt sig för att starta Skandias stiftelse Idéer
för livet.
Skandia gick ursprungligen in med ett startkapital på
6 miljoner kronor. Sedan 1994 får stiftelsen årligen 2
procent av värdet av fonden Skandia Idéer för Livet
(se sida 14). Stiftelsen har sedan 1987 delat ut hela
177 miljoner kronor till förebyggande insatser.
Våra tre verksamhetsområden
Idéer för livet arbetar förebyggande inom
områdena Lokala projekt, Metoder och Forskning.
Tillsammans skapar områdena ett cirkulärt
kretslopp som gör det möjligt att hela tiden förfina
insatsernas kvalitet och effektivitet.
Lokala projekt. Idéer för livet har sedan 1987 stöttat
över 4300 lokala projekt riktade mot barn och unga
runt om i hela Sverige. Lokala projekt som har
potential att växa fångas upp och stöds med
förfinade metoder och empirisk forskning, så att de
kan implementeras med större räckvidd. Se mer
information på sida 6.
Metoder. Utifrån lokala projekt och forskning stödjer
vi framtagandet av metoder och verktyg som är
användbara både för enskilda projektägare och
samhällsaktörer från näringsliv, ideell verksamhet
och offentliga sektorn. Se mer information på sida 8.

Vi vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.

Arbetssätt och organisation
Stiftelsen är oberoende och styrelsen består av
ledamöter från olika samhällsaktörer. Styrelsen
samlas fyra gånger om året för att ta beslut om
vilka lokala projekt, forskningsinitiativ och metodutvecklingar som ska beviljas stöd. Utöver styrelsen
har Idéer för livet ett kansli som är finansierat av
Skandia. Kansliets medarbetare är erfarna inom
social hållbarhet och arbetar med att
i nära dialog med projektägare och olika
samhälls-aktörer hantera ansökningar, utveckla
pågående projekt och säkerställa att allt som görs
dokumenteras och utvärderas. Därutöver bidrar
Skandias medarbetare genom att på arbetstid
engagera sig som Idéer för livets ambassadörer.
Se mer information på sida 15.
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Vår roll i samhället
Idéer för livet vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att skapa ett nära
samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället och akademin. Med
en god dialog mellan olika samhällsaktörer är det möjligt att tidigare förutse
samhällsutmaningar och ta fram fler och effektivare förebyggande lösningar på
dessa.
Idéer för livet fångar uppmärksamt upp
förändringar i samhället och omvärlden och låter
det styra verksamhetens inriktning. Nedan är
exempel på samhällsutmaningar som vi tidigt har
uppmärksammat och agerat på och fortsätter att
utveckla.
Fler mötesplatser för unga. 1987 gav unga utlopp
för den frustration de upplevde kring brist på
egenmakt och framtidstro. De saknade arenor och
konkreta mötesplatser. Genom åren har vi sett
betydelsen av verksamheter som inkluderar de
unga, låter dem vara med och forma verksamheter
tillsammans med trygga vuxna. Trygga
mötesplatser är viktiga satsningar för unga ska
kunna utvecklas och växa.
Tryggare närområden. Trygghet är en fråga som
berör hela samhället. 1989 bidrog Idéer för livet till
att starta Nattvandring. Vi såg att fler unga rörde
sig ute och fler trygga vuxna behövdes för att bidra
till ett lugnt tryggt närområde. När allt fler unga är
ute ökar risken att utsättas för brott. Nattvandring.
nu bidrar till trygga miljöer och genomför 50 000
nattvandringar varje år. Behovet vi såg då finns även
idag och allt fler nattvandrare behövs.
Barn i riskzon. Idéer för livet startar 1997 ett
samarbete med Sveriges kommuner och polisen för
att påvisa de systemhinder som finns för samverkan
kring barn som riskerar att fara illa. 80 kommuner
deltar i seminarieserien ”Barn i riskzon”.
Utmaningen finns fortfarande och Idéer för livet
välkomnar framväxten av Barnahus runt om i landet
där olika aktörer arbetar tillsammans för att hjälpa
barn och unga som utsatts för brott.
Skolans viktiga roll. Skolan är en viktig arena och
1999 startade Idéer för livet Spirapriset som
uppmuntrade skolor att sprida banbrytande idéer
till varandra. I skolan kan många barn och unga nås
med tidiga förebyggande insatser och priset
delades ut under 10 år. Vi har under åren stöttat
många olika projekt där skolan tillsammans med
organisationer samverkat för elevers utveckling och
stöttat spridning av metoder. Att interagera med
det omgivande samhället omfattas idag av
läroplanen Lgr11 för grundskolan.

Föräldraskapets betydelse. År 2000 produceras
filmserien ”Människans barn” i samarbete med
Folkhälsoinstitutet. Filmerna handlar om barns
utveckling och visas i flera år på barnavårdscentraler i Sverige. Forskning visar att Idéer för livet
var rätt ute; föräldrastöd är en av de mest effektiva
förebyggande insatserna som finns för att motverka
framtida social exkludering.
Utanförskapets pris. 2007 publicerar Idéer för
livet rapporten ”Individen i centrum”, om det
socioekonomiska värdet av förebyggande insatser
för barn och unga för att undvika framtida
utanförskap. Rapporten får stor uppmärksamhet
och 120 kommuner utbildas i beräkningsmodellen
av utanförskapets samhällskostnader. Modellen har
bidragit till att många kommuner har satsat mer på
sociala investeringsfonder och preventiva insatser
för barn och unga.
Stärkt självkänsla. Under 2000-talet tar Idéer för
livet fram filmserier och handledarmaterial om
självkänsla som används av skolor, föreningar och
föräldrar. Film och material finns fortfarande att
hämta på Idéer för livets hemsida och används
flitigt. Idéer för livets arbete med psykisk ohälsa
och att beskriva skillnaden mellan självförtroende
och självkänsla var på den tiden unik. Psykisk
ohälsa bland unga är idag ett stort samhällsproblem och en prioriterad del i vår verksamhet.
2018 tog vi i samverkan med flera aktörer fram
rapporten “Ungas psykiska hälsa, hur de blir
bemötta om de tar steget att söka hjälp”.
Mäta sociala effekter och ekonomiskt värde.
2015 skapar vi i samarbete med utvecklingsinriktade
företaget Serus och forskare vid Uppsala och Umeå
universitet Idéer för livet-modellen. Det är en unik
metod för att beräkna både sociala effekter och
ekonomiskt värde av olika förebyggande insatser.
En bekräftelse på Idéer för livet-modellens
genomslagskraft är att den uppmärksammades i
hållbarhetsrapporten “Sverige och Agenda 2030”
som regeringen tog fram inför FN:s toppmöte 2018.

Vi är en nytänkande katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande sociala insatser.
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Lokala projekt
Vi stöttar lokala projekt som med förebyggande insatser ger fler barn och unga
chansen till ett hälsosammare och tryggare liv. Idéer för livet får varje år mer än 500
stipendieansökningar från hela Sverige. Tack vare vårt stöd till lokala projekt har vi en
nära dialog med socialt engagerade och drivna människor runt om i landet och kan
därför tidigt fånga upp nya samhällsutmaningar och trender att agera på.
Lokala projekt är en ideell kraft som gör nytta här
och nu i barn och ungas vardag och närsamhälle.
Sedan starten för 35 år sedan har Idéer för livet
stöttat fler än 4300 lokala projekt som nått ut till
och påverkat mer än två miljoner barn och unga
runt om i Sverige. Under åren har vi byggt upp goda
lokala relationer med ideella organisationer, skolor,
föreningar, universitet/högskolor och olika aktörer i
offentliga sektorn. Sammantaget ger vårt
engagemang i lokala projekt oss en bred bild av
samhällsutvecklingen – en unik kunskap som ligger
till grund för vårt arbete inom även forskning och
utveckling av metoder.
Bra idéer kan få stipendium
Vi ger stöd till idéer på förebyggande insatser som
ger barn och unga chansen till bättre hälsa och
tryggare liv. Med barn och ungdomar menar vi
personer som är upp till 25 år gamla. De projekt vi
stödjer ska utgå ifrån Barnkonventionen och bidra till:
• bättre hälsa och tryggare närsamhälle för barn
och ungdomar i Sverige.
• samhällsengagemang inom ett eller flera av
ämnesområdena: antimobbing, drogfritt, föräldraskap, hälsa, kultur, mångfald och mötesplatser.
• jämställdhet och lika behandling oavsett religion,
kön, hälsa, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.
• att barn och unga känner sig inkluderade i
samhället.
• att barn och unga får en bättre självbild och en
stärkt självkänsla.
Stöd till lokala projekt
Idéer för livet ger följande stöd till lokala projekt:
• Stiftelsen delar ut stipendium fyra gånger om året
och har sedan 1987 delat ut mer än 150 miljoner
kronor.
• Engagerade och kunniga medarbetare på Idéer
för livets kansli utvecklar och stöttar stipendiater
i förverkligandet av deras lokala projekt.
• Ambassadörer i form av Skandiamedarbetare
hjälper lokala projekt att bli framgångsrika (Se
sida 15).
• En handbok med praktiska tips på hur ett ideellt
projekt genomförs framgångsrikt. Den innehåller
även länkar till olika digitala mallar etc.

• Stöd i att mäta projektets effekt och synliggöra
dess samhällsvärde (Se sida 12).
• Regelbundna nätverksträffar där projektägare
har möjlighet att inspireras och utbyta erfarenheter.

Ämnesområden
Hälsa. Projekt som förbättrar både den
fysiska och psykiska hälsan bland barn och
unga. Mer än hälften av dagens unga har
mått psykiskt dåligt någon gång i livet och
majoriteten rör på sig för lite.
Antimobbing. Projekt som minskar antalet
systematiska kränkningar av barn och unga
som till exempel misshandel, uteslutning och
elaka kommentarer.
Drogfritt. Projekt som minskar nyttjande av
alkohol, narkotika, dopning och tobak bland
barn och unga för att på så vis bidra till att
förverkliga den nationella ANDT-strategin
(Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak).
Föräldraskap. Projekt som syftar till
att ge föräldrar stöd och kunskap i sitt
föräldraskap. Forskning visar att projekt och
metoder som förbättrar samspelet mellan
föräldrar och barn är viktiga för både barn
och föräldrars hälsa.
Mötesplatser. Projekt som omfattar
arenor med planerad och strukturerad
verksamhet som engagerar och ger möjlighet
till fördjupad kunskap i olika kulturella
uttryck samt främjar barn och ungas sociala
etablering och inkludering i samhället.
Mångfald. Projekt som strävar efter lika
rättigheter och möjligheter för alla oavsett
bakgrund. Mångfald handlar om att skapa
möjligheter för alla barn och unga att välja
sitt eget liv genom att undanröja hinder
och tillvarata allas kompetenser och
erfarenheter.
Kultur. Projekt med kultur- och
fritidsaktiviteter där barn och unga får vara
med att skapa och påverka. Kultur- och
fritidsaktiviteter är viktiga för avkoppling,
personlig utveckling och för att hitta sin plats
i tillvaron och samhället.

Vi har sedan starten 1987 stöttat över 4300 lokala projekt över hela landet.
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Dans för hälsa
Ungas psykiska ohälsa ökar och nytänkande insatser efterfrågas. Forskning
vid Örebro Universitet visar att kravlös
dans stärker självtillit och minskar
stressrelaterade besvär. Den här forskningsbaserade metoden finns nu över
hela landet och kompletterar elevhälsans arbete för minskad stress hos unga.

”Idéer för livet var en grundförutsättning för att vi skulle kunna komma
igång. Det finns en gräns för vad man
kan åstadkomma med ideella krafter.
Vi behövde resurser för att nå ut med
vår verksamhet”, säger Anna Duberg,
Medicine Doktor i Hälsovetenskap och
grundare av Dans för Hälsa.

Lära med hästar
För ökad trygghet och välmående behövs metoder som utvecklar och stärker
ungas självbild. En sådan metod är
hästbaserat lärande som utöver stärkt
självbild och tillit ger kunskap i ledarskap, kommunikation och samarbete.
Lisa Thorngren har översatt denna beprövade metod från Kanada där det är
hästarna som är lärare!

”Det var när jag bodde i Australien som
idén med Lära med hästar tog form. När
jag kom hem till Sverige visste jag inte
hur jag skulle komma vidare. Idéer för
livets stipendium och positiva peppning
gjorde att jag vågade satsa fullt ut. I
dag finns även Lära med hästar Akademin så att metoden kan spridas och nå
fler”, säger grundaren Lisa Thornberg.

Äg din natur
Alla barn söker sig inte självmant ut till
naturen. Scouterna vill därför göra naturen tillgänglig för alla, att även barn
och unga från utsatta bostadsområden
ska ges chansen att få uppleva den
svenska naturen. Det för att få känna
äganderätt till och värna för naturen
samtidigt som de ges möjlighet att växa
som individer. Elever från utsatta om-

råden har på skoltid framgångsrikt fått
delta i konceptet Äg din natur. ”Idéer
för livet har med sitt stöd möjliggjort för
fler barn att komma ut i naturen och
där fått en plats att skina och bli bättre
på att samarbeta och stötta varandra.
Även lärarna upplever att Äg din natur har gjort skillnad för deras elever”,
säger projektledare Emma Berggren.

Nätverksträffar
Idéer för livet vill hålla en nära relation
till de eldsjälar som finns i alla Lokala
projekt som stiftelsen stöttar. Därför
arrangerar vi regelbundet lokala nätverksträffar.
Nätverksträffarna fungerar som växthus där kunskapsspridning frodas genom att projektägare utbyter erfarenheter, umgås och inspireras av andra
med lika stort socialt engagemang.
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Metoder
Idéer för livet arbetar aktivt med att utveckla metoder och verktyg som gör det
lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet. Idéer för livet går in med
fördjupat stöd i form av kunskap, nätverk och resurser till utvalda organisationer så
att deras verksamhet kan växa och få större räckvidd.
Idéer för livets arbete för ökad trygghet och hälsa
kräver tidiga insatser bland barn och unga,
men också ett långsiktigt engagemang. Därför ger
vi årligen fördjupat stöd till utvalda organisationer
vars verksamhet vi anser har potential att kunna
växa och få nationell räckvidd.
Kriterier för att kunna få långsiktigt stöd
För att bli antagna måste organisationerna leva upp
till följande tre urvalskriterier:
1. En lokalt testad lösning på ett samhällsproblem
som hindrar barn och unga från att få ett
hälsosamt och tryggt liv.
2. Ett skalbart projekt, verksamhet eller material,
som har potential att få nationell räckvidd.
3. Ägaren av projektidén har den vilja och drivkraft
som krävs för att utveckla verksamheten
nationellt.
Därutöver är det önskvärt att deltagande
organisationer vill bidra till att skapa egna eller
gemensamma sociala värdeskapandekedjor – det
vill säga att det finns ett visat intresse för att utbyta
erfarenheter och samarbeta för att nå övergripande
gemensamma mål.

Vi utvecklar metoder som ger insatser ökat värde.

Fördjupat stöd för verksamhetsutveckling
Vårt fördjupade stöd innefattar följande:
• Nuläge och behov. Utvalda organisationer får
stöd att kartlägga sitt nuläge, fastställa sina mål
och göra en behovsanalys på vilka resurser som
krävs för att lyckas expandera nationellt. Slutresultatet blir en för varje organisation unik
verksamhets-/affärsmodell, utvecklingsstrategi
och utvecklingsplan.
• Nationell expansion. Expansionen genomförs
utifrån den framtagna utvecklingsplanen. Idéer
för livet stödjer med exempelvis metodutveckling, utbildning, kontaktnät och delfinansiering.
• Samarbete och erfarenhetsutbyte. Programmet
bygger på ett erfarenhetsutbyte och samarbete
mellan både programmets deltagare och andra
relevanta intressenter. Det sker både med regelbundna personliga nätverksträffar och digital
interaktion.
• Uppföljning och effektmätning. Utvalda organisationer utbildas i Värdeskapandekedjan med
utgångspunkt i SROI (se sida 12). Mätning och
uppföljning görs inte bara under programmets
genomförande, utan tills dess verksamheten har
uppnått önskad nationell räckvidd. Deltagarnas
verksamhet och effektmätning stöds även ofta
med olika forskningssamarbeten.
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Motivationslyftet
Ungas psykiska ohälsa och skoltrötthet ökar.
Det vill Motivationslyftet motverka genom att
på grund- och gymnasieskolor stärka elevers
självkänsla, självledarskap samt inre motivation för studier och sin framtid. Metod och
material bygger på forskning, skolans styrdokument, barnkonventionen och Agenda 2030.

”Idéer för livet har varit vår viktigaste samarbetspartner sedan starten. Med hjälp av deras
resurser och ovärderliga kompetens i frågor
kring barn och unga vill vi påverka den svenska skolutvecklingen”, säger Jana Söderberg,
verksamhetsansvarig för Motivationslyftet by
Star For Life.

Tryggare nätvardag
Prinsparets stiftelse vill skapa förutsättningar för att barn och unga ska ha en trygg
och hälsosam nätvardag. Detta bland annat
genom att ge skolor verktyg som låter eleverna diskutera underliggande frågor om en
schysstare nätvardag. För att lyckas behöver
alla som berörs arbeta holistiskt mot gemen-

samma mål med hjälp av enhetliga och konsekventa arbetssätt och verktyg. ”Stödet från
Skandia Idéer för livet har varit helt avgörande
i förverkligandet av vår plattform som ger skolan just detta, ett sätt att arbeta för en bättre
och mer medmänsklig digital värld”, säger Kim
Waller, Generalsekreterare.

Nattvandring.nu
Nattvandring.nu skapar trygghet genom att
finnas där unga finns. Att bry sig är lika viktigt
som enkelt. Det handlar om att vara där ute
under dagtid, kvällar och nätter, både på
vardagar och helger. Att finnas där, fråga hur
någon mår, lyssna, kanske plåstra om eller
låna ut mobilen. ”Antalet unga som hänger

ute blir fler och fler och behovet av vuxna på
gator och torg är mycket stort. Tack vare Idéer för livet kan vi genom att nattvandra samordna Sveriges föräldrar och andra vuxna
för ökad trygghet i samhället”, säger Janne
Lundholm, verksamhetsansvarig för Stiftelsen nattvandring.nu.

TalangAkademin
TalangAkademin ger unga som är långt ifrån
arbetsmarknaden chansen till meriterande
arbetslivserfarenhet som samtidigt bidra till
att skapa ett välmående och tryggt lokalsamhälle. Verksamheten som erbjuder validerad praktik vänder på perspektiven genom
att fokusera på människors styrkor och för-

mågor, inte deras svagheter och brister. För
unga med problematisk skolgång blir detta
extra viktigt. ” Idéer för livet har gett oss
ovärderligt stöd i vår strävan att skala upp
vår verksamhet från ett lokalt till ett nationellt
framgångsrikt koncept.”, säger Linus Warrenstein, verksamhetschef TalangAkademin.

Rädda Barnen
Idéer för livet är partner till Rädda Barnens
satsningar "High Five" och "På Lika Villkor" i
Sverige. High Five verkar för alla barn som
idrottar ska kunna göra det i en förening där
de känner sig välkomna och trygga. På Lika
villkor handlar om att stärka engagemang,
delaktighet och inflytande bland barn och

unga i socioekonomiskt utsatta områden,
samt att stärka deras inflytande över frågor
som berör dem. ”Idéer för livet har varit centrala i utvecklingen av ett nytt förhållningssätt till effektmätning inom social hållbarhet”, säger Marie Dahlgren, strategisk chef
på Rädda Barnen.

Sparks
En av tre 12-18 åringar saknar regelbunden
fritidsaktivitet efter skolan, vilket kan leda till
fysisk och psykisk ohälsa. Sparks hjälper unga
10–18 år att hitta något kul och meningsfullt
att göra på fritiden via sin tjänst Sparksapp.se,
sociala medier och lokala ambassadörer som
agerar förebilder och guider. Sparks samlar det

lokala utbudet av fritidsaktiviteter i tjänsten
genom ett nära samarbete med kommuner,
förbund och ungdomsverksamheter inom både
sport, konst och kultur. ”Idéer för livets bidrag
i form av kunskap, nätverk och metodverktyg
har varit ovärderligt för vår utveckling”, säger
Alexandra Krook, grundare av Sparks.

Forskning
Forskning är en viktig del i Idéer för livets strävan att vara en innovativ drivande
kraft för samhällsförändringar. Vi har tagit initiativ till och finansierat en rad
forskningsprojekt vid ledande universitet och högskolor. Syftet är att hitta
mätmetoder för att räkna på värdet av sociala investeringar, och på andra sätt stödja
forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett positivt sätt. Därför har
vi även skapat Idéer för livets vetenskapliga råd.
Flera av Idéer för livets mångåriga forskningssamarbeten har gett upphov till ny kunskap om
sociala investeringar i Sverige, bland annat sociala
och hälsoekonomiska beräkningsmodeller som
hjälper kommuner, regioner, företag och organisationer att beräkna värdet av sociala insatser och
investeringar. Idéer för livet strävar efter att bidra
till resurseffektivitet genom rätt insats till rätt
individ i rätt tid.

Beräkningsverktyg baserad på registerdata (Umeå
universitet). Med denna metodik går det att göra
beräkningar på insatser som saknar evidens och där
uppdaterad statistik behövs som beräkningsunderlag. Verktyget är baserad på svenska offentliga
register och syftar till att uppskatta korrelationen
mellan nytta och kostnader vid olika förebyggande
insatser mot social exkludering, exempelvis
psykisk ohälsa, missbruk och arbetslöshet.

Kriterier för forskningsstöd
Den forskning vi stödjer ska utgå ifrån barnkonventionen och bidra till någon form av system- eller
beteendeförändring. Forskningen ska vara inriktad
på samhällsutmaningar som är av särskild vikt att
hitta lösningar på. Det kan vara banbrytande
forskning på nya identifierade samhällsutmaningar
eller fördjupande forskning på befintliga, men då
med en vinkling som bidrar med ny data, fakta och
metodutveckling.
Idéer för livet-modellen
Idéer för livet-modellen är en metod för att beräkna
sociala effekter och ekonomiskt värde. Verktyget
har utvecklats tillsammans med forskare vid
Uppsala och Umeå universitet och kan användas av
kommuner, ideella organisationer och företag.
Modellen gör det möjligt att beräkna värdet av
förebyggande sociala insatser och investeringar,
och kan användas som beslutsunderlag i
budgetarbetet. För att använda verktyget behövs
en utbildning i Idéer för livet-modellen. Den första
delen är baserad på två olika möjliga cost-benefit
analyser:
Beräkningsverktyg baserad på evidensbaserade
modeller (Uppsala universitet). Denna del är lämplig
vid preventiva insatser för vilka det finns både data
och framtagna evidensbaserade modeller, tex.
skolprogram, socialt emotionellt lärande, hantering
av ångest och depression, föräldrastöd och suicidprevention.

Forskning gör det möjligt att göra rätt insats vid rätt tid.

Oavsett vilket av beräkningsverktygen som används
är det viktigt att mäta och utvärdera enskilda
insatser. Det görs av det utvecklingsinriktade
företaget Serus vars arbete är baserat på metoden
Social Return On Investment (SROI). Det är ett
internationellt etablerat koncept för att planera,
mäta, följa upp och utvärdera vilket värdeskapande
som insatser och verksamheter bidrar med; socialt,
miljömässigt och ekonomiskt.
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Idéer för livets vetenskapliga råd
Idéer för livets vetenskapliga råd har som syfte att vetenskapligt kvalitetssäkra de forskningsuppdrag som genomförs på uppdrag
av Idéer för livet. Rådet träffas tre gånger per år och besitter tvärvetenskapliga kompetenser från discipliner inom bland annat
socialt arbete, psykologi, utbildning, nationalekonomi och folkhälsovetenskap.
Medlemmar i det vetenskapliga rådet är: Laura Korhonen (professor i barn- och ungdomspsykiatri, LIU, Centrumchef Barnafrid),
Gerhard Andersson (professor i psykologi, LIU, Internetbaserade interventioner), Lars-Åke Levin (professor i hälsoekonomi, LIU),
Joanna Giota (Professor i pedagogik-specialped, GU), Helena Svaleryd (professor i nationalekonomi, Uppsala universitet) och Erik
Jannesson (ek.dr, LIU, samarbetspartner till Idéer för livet).

Uppsala universitet
Forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) har utvecklat det evidensbaserade beräkningsverktyg som är en del av Idéer
för livet-modellen (se sida 10). CHAP har även utvecklat en för Sverige anpassad översättning av TrT-metoden (Teaching Recovery
Techniques). TrT är en KBT-metod för barn och unga med posttraumatisk stress. Forskning som bedrivs fokuserar också på barns
psykiska hälsa från tidig ålder som ska hjälpa barn och förebygga ohälsa. Forskargruppen vid Barn och Babylab undersöker yngre
barns till lärande, utveckling och hälsa och hur dessa samspelar med varandra. Forskningen fokuserar på att utveckla verktyg som
kan användas i en förskolemiljö för att mäta barns utveckling, kunskaper, attityder och förmågor. Man kommer även undersöka
förskolepersonals kunskap och attityd till läroplanen samt kartlägga hur förskollärare inkluderar ämneskunskap i den vardagliga
verksamheten.
Delaktiga i denna forskning är: Anna Sarkadi (professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP),
Inna Feldman (Seniorforskare , docent i hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP),
Camilla Nystrand (Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP), Razyie Salari,
(Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP), Georgina Warner, (Forskare vid Institutionen
för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP) och Maria Thell (Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP), Gustaf Gredebäck (Professor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi)
och Christine Fawcett (Forskare vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi).

Umeå universitet
Forskare vid Umeå universitet har tagit fram Idéer för livet-modellens beräkningsverktyg baserad på registerdata (se sida 10).
Målet är att utveckla verktyget så att det går att användas vid sociala insatser riktade mot barn och unga med en eller flera av
förutsättningar; uppväxt under ekonomisk utsatthet, läsförståelse i tidiga skolår, omhändertagen som barn, obehörighet till
gymnasiet, unga som varken arbetar eller studerar eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Forskningen nyttjar nationella registerdata och jämför förväntat livslopp om förebyggande insatser ges mot om ingen insats sätts in.
Delaktiga i denna forskning är: Anni-Maria Pulkki-Brännström (universitetslektor i hälsoekonomi), Anneli Ivarsson (professor i
epidemiologi och folkhälsovetenskap, överläkare barn-och ungdomsmedicin), Curt Löfgren (senior universitetslektor och
hälsoekonom), Klas-Göran Sahlen (universitetslektor och hälsoekonom, biträdande prefekt), Wolfgang Lohr (systemutvecklare),
Jan Hjelte (universitetslektor i socialt arbete), Lisbeth Lundahl (professor i pedagogiskt arbete) och Per-Åke Rosvall, (universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap).

Gymnastik- och idrottshögskolan
Forskningsprojektet ”Hjärnhälsa i skolan” syftar till att undersöka förhållandet mellan fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner samt hur skolor kan aktivera elever för att främja hälsosamma hjärnfunktioner. Projektet är uppdelat i tre delstudier: (1)
Kartlägga rörelsevanor och livssituation i årskurs 8, (2) Undersöka inverkan av fysiska aktiviteter på specifika hjärnfunktioner och
(3) undersöka möjligheten att omsätta kunskaperna i praktiken så att fysiska aktiviteter som främjar hälsosamma hjärnfunktioner
finns med som en viktig aspekt vid utformningen av skolors arbetsmiljö. Som ett komplement till den större studien om hjärnhälsa
forskar de också på vad förlängda skoldagar med schemalagd extra tid med fysisk aktivitet och läxläsning gör för skolresultat och
välbefinnande.
Delaktiga i denna forskning är: Örjan Ekblom (Professor, ämnesområdesansvarig för fysisk aktivitet och hälsa), Gisela Nyberg
(Lektor vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa), Maria Ekblom (Högskolelektor vid Institutionen för fysisk aktivitet och
hälsa), Björg Helgadottir, (Projektforskare vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa) och Susanne Andermo, (Ass. professor
vid Karolinska Institutet).

Effektmätning
I ett samhälle med knappa resurser prioriteras de sociala insatser som ger
störst värde. Idéer för livet jobbar därför aktivt med att ta fram effektiva
och relevanta metoder för att mäta förebyggande insatsers effekt. Den
kunskapen använder vi för att både öka effekten av de projekt vi stödjer och
öka kännedomen bland samhällets beslutsfattare om värdet av att investera i
förebyggande insatser riktade mot barn och unga.
Alla projekt vi stödjer utvärderas. Nästan alla följer
dessutom upp vilka effekter som skapas i aktiviteterna och därmed i verksamheterna. Effekterna
fångas upp via enkäter eller via observationsverktyg. För projektägare ger effektmätning
följande fördelar:

All mätning utgår ifrån Värdeskapandekedjan
Idéer för livets effektmätning utgår ifrån
Värdeskapandekedjan, ett verktyg som går att
använda för både prognoser och utvärderingar.
Kedjan innefattar följande steg:
1) Resurser. De pengar, subventioner och frivilligtimmar som krävs för att genomföra aktiviteterna.
2) Aktiviteter. De förebyggande insatser som ska
genomföras.

Hjälpa barn och unga till
ett friskare och tryggare liv

Mätmetoder för våra verksamhetsområden
Idéer för livet uppmuntrar till effektmätning inom
våra tre verksamhetsområden på följande sätt:
• Lokala projekt. Alla
stipendiater får handboken ”Att mäta
är att veta” och digitala
mallar för att kunna
designa sina egna
enkätutvärderingar.
• Metoder. Alla organisationer som Idéer för livet
samarbetar med får
genomgå en utbildning
i Värdeskapandekedjan.

Att mäta
är att veta

3) Prestationer. Aktivitetens kvantitativa konsekvenser. Exempel på sådana är antal deltagare,
föreläsningstimmar, jobbtillfällen etc.
4) Effekter. De sociala, miljömässiga och ekonomiska förändringar (med ett värde i sig) som
aktiviteten genererar helt eller delvis. Effekter
kan vara positiva eller negativa.
5) Påverkan. Andelen av effekterna som beror på
aktiviteter, och därmed också vad som beror på
annat eller andra.
6) Värdeskapande. Värdet av enskilda effekter
likväl som det totala värdet av den påverkan som
aktiviteterna har bidragit till.

En handbok i konsten att

utforma en utvärdeingsenkät

Idéer för livet strävar efter att dela med sig av den
unika kunskap som effektmätningarna ger till
intressenter inom offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället och akademin.

• Forskning. Mätning och analys är centralt vid all
vetenskaplig forskning. Idéer för livet-modellen
är därför grunden i våra forskningssamarbeten
(se sida 10).

Översikt Värdeskapandekedjan från boken ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande” publicerad på initiativ av Idéer för livet.

Genom att mäta och utvärdera alla insatser kan effekten förbättras över tid.
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Fokus på barn och unga
Att förändra och utveckla ett samhälle är ett långsiktigt arbete som berör både
nuvarande och kommande generationer. Idéer för livet satsar på förebyggande
insatser riktade mot barn och unga eftersom de är samhällets framtid. Det är därför
inte mer än rätt att vi även ger dem möjlighet att vara delaktiga och påverka dagens
samhällsbyggande. Idéer för livets verksamhet utgår ifrån både Barnkonventionen
och FN:s globala hållbarhetsmål 2030.
Globala hållbarhetsmål 2030
Idéer för livet bidrar aktivt till att nå flera av FN:s 17
hållbarhetsmål år 2030. Vi agerar som en positiv
kraft och katalysator tillsammans med
civilsamhället, offentliga sektorn, näringslivet och
akademin med fokus på följande globala
hållbarhetsmål:
Förhindra barnfattigdom, minska andelen
familjer med barn som lever i fattigdom.
Förebygga social exkludering och arbeta för att
stärka skyddet för barn och unga som är utsatta.
Stödja förebyggande insatser som främjar psykisk
hälsa och välbefinnande. Sprida kunskap om
och förebygga drog- och narkotikamissbruk.
Stärka vårdnadshavare och föräldraskapet med
program, information och utbildning.
Öka elevers möjlighet att genomföra grundskoleoch gymnasieutbildning. Bidra till att fler unga
får färdigheter och yrkeskunnande som ger
sysselsättning och ekonomisk trygghet.
Motverka alla former av diskriminering av och
flickor samt alla former av våld mot flickor i
det offentliga och privata rummet. Ge flickor
möjlighet till fullt deltagande och lika möjligheter
till ledarskap på alla nivåer och kontexter.

Barnkonventionen
Barnkonventionen definierar barns rättigheter.
Konventionens artiklar är uppdelade i skyddande,
stödjande eller påverkande rättigheter. Från och
med januari 2020 är barnkonventionens innehåll lag
i Sverige med namnet Barnrättslagen.
Idéer för livet utgår ifrån barnkonventionen i sitt
arbete och har som krav att alla samarbetsprojekt
måste harmonisera med Barnkonventionens fyra
grundprinciper: Lika värde och rättigheter (artikel
2), Barnets bästa (artikel 3), Barnens utveckling
(artikel 6) och Delaktighet och påverkan (artikel 12).
Barns delaktighet och påverkan
För att säkerställa barnkonventionens grundprincip
om delaktighet och påverkan utgår Idéer för livet
från nedanstående delaktighetstrappa.
Barnkonventionen anser att minst de tre första
stegen ska vara uppfyllda. Idéer för livet har som
ambition att de projekt vi stödjer minst ska leva upp
till trappsteg 4.

Alla barn och unga – oavsett ålder, kön,
funktions-nedsättning, ras, etnicitet, ursprung,
religion eller ekonomisk eller annan ställning
– ska vara inkluderade i det svenska samhället.
Verka för en inkluderande och hållbar
urbanisering med ett tydligt barnperspektiv
integrerat i all stadsplanering. Bidra till att barn
och unga har tillgång till säkra och inkluderande
grönområden och offentliga platser.
Skydda barn och unga från utnyttjande,
övergrepp och alla andra former av våld
eller tortyr.

5

Barn kan ta självständiga beslut

4

Barn kan
påverka

3

Barn
tillfrågas

2

Barn är
informerade
Barn
deltar
inte alls

1

Enligt Barnkonventionen bör de tre första stegen vara uppnådda.

Bidra till stärkt partnerskapet mellan offentlig
sektor, näringsliv, civilsamhälle och akademi
genom kunskapsspridning, utbildning och
erfarenheter för social hållbar utveckling.

Vi arbetar långsiktigt och utgår alltid ifrån barn och ungas perspektiv.
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Fonden
Spararna i fonden Skandia Idéer för Livet bidrar årligen med två procent av
fondens värde till stiftelsen. Fonden har ingen förvaltningsavgift och är baserad på
ansvarsfulla och hållbara investeringar i nordiska aktier. Sedan starten 1994 har
fonden bidragit med mer än 150 miljoner till Skandias stiftelse Idéer för livet. Sparare
i fonden får på detta sätt inte bara avkastning utan hjälper också till att ge fler barn
och unga chansen till ett mer hälsosamt och tryggt liv.
Skandia är en av Sveriges största försäkrings- och
bankkoncerner och ägs av sina egna kunder. Det är
även tack vare kunderna som sparar i fonden som
Idéer för livet kan bedriva sin verksamhet. Med
andra ord är det Skandias kunder som gjort det
möjligt för Idéer för livet att stötta fler än 4300
projekt som uppskattningsvis nått ut till två
miljoner barn och unga.
Har finansierat vår verksamhet sedan 1994
Idéer för livets verksamhet finansieras av att två
procent av fondens årliga värde tillfaller Skandias
stiftelse Idéer för livet. Sedan fonden startade 1994
har den bidragit med mer än 177 miljoner. År 2021
bidrog fonden med hela 27 miljoner kronor.
10 9614 000 kr
2021
10 9614 000 kr
2020
10 9614 000 kr
2019
10 9614 000 kr
2018
12 300 000 kr
2017
8 400 000 kr
2016
8 200 000 kr
2015
7 427 000 kr
2014
2013 6 300 000 kr
2012
2011
2010 6 200 000 kr
5 800 000 kr
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
5 Mkr
10 Mkr
15 Mkr

Ansvarsfulla och hållbara investeringar
Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol för
energiändamål eller som är involverade i
systematiska och allvarliga kränkningar av
internationella normer utan att de visar
förändringsvilja. Fonden investerar inte heller i
bolag som producerar alkohol, tobak, cannabis för
rekreationsbruk, kemiska och biologiska vapen,
klusterbomber och personminor, kärnvapen och
övriga vapen eller krigsmateriel.
Fondens förvaltare arbetar med ansvarsfulla
investeringar som en integrerad del av
investeringsprocessen. Hållbarhetsfrågor beaktas i
bolagsanalyser och investeringsbeslut när de är
finansiellt materiella. I tillägg för vi dialog med
fondens bolag för att kunna påverka dem i en mer
hållbar riktning.
Mer om fonden
Fonden har en har exponering mot danska, finska,
norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas
över ett flertal bolag och branscher, främst i de
större börsbolagen. Skandia tar inte ut någon
förvaltningsavgift och det är en av Skandias mer
framgångsrika fonder.

0 kr i förvaltningsavgift

20 Mkr

Tänk på att historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras i
fonder kan både öka och minska i värde och det är
inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Fullständig information om fondens
avkastning och risker finns i fondens faktablad och
informationsbroschyr på Skandia.se/fonder.

Översikt på hur mycket fonden bidragit med årligen till
stiftelsen. Totalt är det över 177 miljoner kronor
sedan fonden startade 1994.

Fondens sparare har bidragit med mer än 177 miljoner kronor.
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Ambassadörerna
Redan 1996 fick Skandias medarbetare möjlighet att engagera sig som
ambassadörer för Idéer för livet. Skandia blev ett av de första bolagen i Sverige som
lät sina medarbetare engagera sig socialt på arbetstid. Medarbetarna fick namnet
Idéer för livet-ambassadörer. Ambassadörerna har fortfarande en viktig roll i
stiftelsens arbete och många medarbetare väljer att engagera sig även på sin fritid.
Skandia är inte bara initiativtagare till Idéer för livet
och via fondens sparare dess främsta finansiär.
Skandia ger även sina medarbetare möjlighet att i
två timmar per månad jobba med Idéer för livet.
Utifrån intresse och yrkeskunskap kan medarbetare
själva välja vilken insats de vill göra. Medarbetarnas
hjälp behövs främst vid hanteringen av
stipendieansökningar, stipendieutdelningar och
kommunikation runt dessa samt även som stöd vid
genomförande och uppföljning av projekt. En på
Skandia nyligen genomförd intern enkätundersökning visar att Skandias ambassadörer
känner stolthet och glädje över att få vara med att
bidra till samhällsnytta och på riktigt göra skillnad
för barn och unga.
Hjälper till att välja rätt idéer
Ambassadörer hjälper till att bereda de ansökningar
som skickats in inför styrelsens möten. Med
stiftelsens stadgar och riktlinjer som grund hjälper
ambassadörer till med att undersöka och bedöma
ansökningarnas kvalitet. Det genom att noggrant
läsa igenom ansökningar, kontakta projektägare för
att få kompletterande information och ringa till
angivna referenspersoner. Ambassadören
rekommenderar därefter huruvida ansökan bör
avslås eller beviljas och förslag på lämpligt belopp.
Utifrån ambassadörens arbete, förslag och
stiftelsens ekonomiska förutsättningar tar sedan
Idéer för livets kansli fram vilka ansökningar som
ska presenteras för beslut av styrelsen.
Meddelar och delar ut stipendier
Ambassadörer har även den tacksamma rollen att
meddela stipendiater den glädjande nyheten att
deras ansökan beviljats. Det är även ambassadörer
som personligen delar ut Idéer för livets värdebevis
som bevis för att de beviljats ett stipendium.
Ambassadörer stödjer och tipsar också projekten
om hur de kan sprida nyheten. Att berätta om
projektet i press och sociala medier skapar en
kännedom och ett intresse som ofta gynnar
projektet.

Ambassadören Mattias Palm (till höger) har precis delat ut ett
stipendium till lokala projektet WINGS Youths glada initiativtagare.

Stödjer genomförande och uppföljning
Ambassadörer har även möjlighet att stödja projekt
under genomförande och uppföljning. Främst
genom att hjälpa dem använda de metoder och
verktyg som Idéer för livet tagit fram för att göra
projekt så framgångsrika som möjligt. Exempel på
uppdrag ambassadören kan hjälpa till med är:
• Praktiska tips. Stötta projekt med hjälp av
handboken ”För dig som vill förändra världen,
eller i alla fall göra den lite bättre”. Den ger
praktiska tips på hur ett ideellt projekt genomförs
från start till mål och innehåller även länkar till
digitala mallar etc.
• Effektmätning. Vara ett stöd vid mätning av
projektets effekt och samhällsvärde med hjälp av
handboken ”Att mäta är att veta” (Se sida 12).
• Nätverksträffar. Bjuda in till och delta på Idéer för
livets nätverksträffar där projektägare har
möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras
av varandras insatser.
• Uppföljning och efterbearbetning. Utifrån projektägarens utvärderingsrapport gör ambassadören
en sammanfattning på sociala medier och andra
kanaler. Projektägaren uppmuntras också till att
göra PR på projektets resultat.

Skandias medarbetare erbjuds möjligheten att på arbetstid stödja Idéer för livets lokala projekt.
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Vi vill skapa ett samhälle med
bättre hälsa och ökad trygghet
Idéer för livet verkar som katalysator för positiv
samhällsförändring genom att stödja forskning,
metoder och ideella lokala barn- och ungdomsprojekt. Vårt mål är att bidra till att skapa ett
samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet.
Vi har funnits i 35 år och stöttat fler än 4300 projekt.

Exempel på samhällsutmaningar som Idéer för livet
engagerat sig i under lång tid är psykisk ohälsa
bland barn och unga, inkludering och ungdomsarbetslöshet. Vi vet värdet av att förutse risker och
arbeta förebyggande. Du kan läsa mer om allt vi gör
och har gjort på Ideerförlivet.se.

För att skapa en positiv samhällsutveckling krävs ett
nära samarbete mellan näringsliv, ideell verksamhet,
offentlig sektor och akademin. Genom dialog och
samverkan med många olika samhällsaktörer kan vi
tidigt förutse samhällsutmaningar och bidra till att
utveckla effektiva förebyggande lösningar.

Idéer för livet fokuserar extra mycket på att bidra
till utvecklingen av effektivare metoder för att
mäta värdet av förebyggande sociala insatser.
Att göra rätt insats vid rätt tid lönar sig – både
för samhället och alla som ges chansen till ett
mer hälsosamt och tryggt liv.

Hälsa och trygghet för barn och unga
Ideerförlivet.se

