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Samhällsutvecklingen utifrån de projekt som 
Skandia Idéer för livet stöttat åren 2011–2020



Tio år av samhällsutveckling
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och 
ökad trygghet. Vi verkar som en innovativ katalysator genom att stödja forskning, metoder 
och lokala barn- och ungdomsprojekt i Sverige. Idéer för livet har funnits i 34 år och har 
stöttat mer än 4300 projekt. Genom att analysera vilken typ av projekt som ansökt och fått 
Idéer för livets stipendium går det att dra paralleller till den svenska samhällsutvecklingen i 
stort. Den här trendrapporten presenterar och analyserar utvecklingen de senaste tio åren.

Mellan åren 2011–2020 fick Idéer för livet in totalt 7955 
stipendieansökningar. Av dessa fick 1910 projekt stöd 
(24%). Ett viktigt kriterium för ansökningar är att projektet 
visar på engagemang inom minst ett av de sju områdena 
Hälsa, Antimobbing, Drogfritt, Föräldraskap, Mötesplatser, 
Mångfald och Kultur. Diagram 1 är en översikt av antalet 
ansökningar och deras procentuella fördelning de senaste 
10 åren. Utifrån förändringar i antalet ansökningar över tid 
går det att identifiera tydliga samhällstrender.

Mötesplatser dominerade början av 2010-talet
Antalet ansökningar som var inriktade på mötesplatser har 
de senaste 10 åren mer än halverats (–54%). En förklaring 
till tappet kan vara sociala medier. Enligt MUCF 
är idag den främsta fritidsaktiviteten för 16–25 åringar att 
kommunicera online. I den åldersgruppen besöker endast 
7% regelbundet en mötesplats med fritidsverksamhet.

Intresset för hälsa ökar
Antalet ansökningar inriktade på hälsa har mellan 2011 och 
2020 ökat med 78%. Att ökningen är extra stor från 2017 
och framåt och beror främst på att antalet projekt inriktade 
på psykiskt ohälsa har ökat. Det överensstämmer med 
resultatet av Nationella folkhälsoenkäten som visar på 
motsvarande försämring av 16-24 åringars upplevda 
psykiska välbefinnande. 2018 upplevde en av tre kvinnor 
16-29 år att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket 
är en ökning med 20% jämfört med 2008. Enligt WHO-5 
indexet har unga i Sverige sämst psykiska hälsa i hela EU.

Mångfald hade sin kulmen i mitten av 2010-talet
Ansökningar med fokus på mångfald kulminerade 
2015–2016, vilket sammanfaller med flyktingvågen till 
Sverige. Antalet ansökningar för mångfaldsprojekt minskade 
kraftigt under 2018 och 2019, men ökade åter 2020. Ansök-
ningarna inom mångfald har de senaste åren haft fokus på 
ojämlikhet. En förklaring till den tydliga ökningen av 
mångfaldsansökningar 2020 kan vara att Sverige 2021 firar 
100 år av demokrati (vi fick allmän och lika rösträtt 1921).

Beviljade projekt jämfört med ansökningar
Diagram 2 visar att det är en tydlig korrelation mellan antal 
ansökningar och antal beviljade projekt i ämnesområden. 
Mellan 2019 och 2020 mer än fördubblades antalet beviljade 
projekt inriktade på mötesplatser (+146%). Pandemin har 
medfört många utmaningar men även bidragit till nytän-
kande genom ökat användande av olika digitala lösningar.
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Hälsa. Projekt som förbättrar 
fysisk och psykisk hälsa.

Antimobbing. Projekt som före- 
bygger systematiska kränkningar.
Drogfritt. Projekt som minskar 
bruket av droger.

Föräldraskap. Projekt som stödjer 
föräldrar i deras föräldraskap. 

Mötesplatser. Kulturella projekt 
på arenor som främjar inkludering.

Mångfald. Projekt som ger lika 
rättigheter och möjligheter för alla.
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Kultur. Fritids- och kulturprojekt 
där barn och unga får vara med 
att skapa och påverka.
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Diagram 1. Antalet stipendieansökningar och procentuell fördelning mellan ämnesområden 2011–2020

Diagram 2. Antalet beviljade projekt och fördelning på ämnen 2011–2020. 



FN:s globala hållbarhetsmål är den mest ambitiösa 
agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och syftar till att uppnå 17 olika mål till 
2030. Idéer för livet fokuserar på att beviljade projekt ska 
bidra till att uppnå en eller flera av följande globala mål: (1) 
Ingen fattigdom, (3) God hälsa och välbefinnande, (4) God 
utbildning för alla, (5) Jämställdhet, (10) Minskad 
ojämlikhet, (11) Hållbara städer och samhällen, (16) Fredliga 
och inkluderande samhällen och (17) Genomförande och 
partnerskap. Diagram 4 visar att det mål som flest beviljade 
projekt bidrog till att uppnå 2019 och 2020 var ”3. God 
hälsa och välbefinnande”. ”Hälsa” är även det ämnes-
område som haft flest beviljade projekt åren 2017–2020 (se 
diagram 2). Barnkonventionen är FN:s konvention om barns 
mänskliga rättigheter och syftar till att ge barn oavsett 

Koppling till globala målen 
och Barnkonventionen
Det är viktigare än någonsin att investera i långsiktiga förebyggande insatser som 
på riktigt bidrar till att skapa ett mer hälsosamt och tryggt samhälle. Idéer för livets 
verksamhet utgår därför från både FN:s globala hållbarhetsmål och Barnkonventionen.

bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma 
till tals. Diagram 3 nedan visar hur andelen beviljade 
projekt som lever upp till att vara påverkande, stödjande 
och skyddande har förändrats de senaste tre åren.

Diagram 3. Andel beviljade projekt som lever upp till Barnkonventionens 
påverkande, stödjande och skyddande rättigheter.

Säkerställa att alla kan leva ett hälso-
samt liv, och verka för alla människors 
välbefinnande.

• Sparks Generation (Sparks)
• Utveckling av Bara Vanlig (Bara Vanlig Hälsa)
• Hjärnskolan Digital (Motus Vitae Foundation)

• Motivationslyftet (Motivationslyftet)
• Drömledare (Dröm stort)
• Lajka (Prinsparets stiftelse)

• Program Mamma United (Mamma United)
• Power Girls (Dreamcatcher kids)
• Skate ED (Sveriges Skateboardförbund)

• Ungas röster för stärkt demokrati (Youth 2030) 
• Aktivitetsinkubator (Right to play)
• Demokratiklubben (Nya Läroverket Bergnäset)

• CentrumAkademin (Talangakademin)
• Väx med Borstahusen (Borstahusens bollklubb)
• Nattvandring (Nattvandring.nu)

• Safe selfie academy (Safe selfie)
• Råttan på fyra språk (Örebro universitet)
• Sarahs resa (Teskedsorden)

• Nå ut - Nå in (Flamman)
• Unga som lämnar samhällsvård (SOS Barnbyar).
• Idéer för livet-modellen (Idéer för livet)

63% 

Avskaffa all form av fattigdom överallt. • På Lika Villkor (Rädda barnen)
• Project Playground Sverige (Project Playground)
• För unga i överskuldsatta familjer (Yalla)

6%

2020PROJEKTEXEMPELBESKRIVNINGMÅL

Säkerställa en inkluderande och jämlik 
utbildning av god kvalitet och främja 
ett livslång lärande för alla.

37% 

Uppnå jämställdhet och alla flickor 
och kvinnors egenmakt. 14% 

Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder. 17% 

Städer och bosättningar skall vara 
inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara.

32% 

Skydda barn genom att eliminera över-
grepp, utnyttjade, tortyr, människo-
handel och alla typer av våld. 
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Stärka genomförandemedlen och 
återvitalisera det globala partner- 
skapet för hållbar utveckling.

Diagram 4. Förändring i procent av antal beviljade projekt 2018–2020 kopplade till FN:s Globala Hållbarhetsmål 2030. 

2020

2018
2019

Påverkande
58%

52%
49%

Stödjande
82%

76%
84%

Skyddande
10%

7%
7%



Trendspaning 2011–2020
www.ideerforlivet.se

Idéer för livet verkar som katalysator för positiv 
samhälls förändring genom att stödja forskning, 
metoder och ideella lokala barn- och ungdoms-
projekt. Vårt mål är att bidra till att skapa ett 
sam hälle med bättre hälsa och ökad trygghet.  
Vi har funnits i 34 år och har stöttat fler än 4300 
projekt. 

Vi har örat mot marken och kan tack vare alla  
de projekt och insatser som vi stödjer upptäcka 
samhällsförändringar i ett tidigt skede. 

För att skapa en positiv samhällsutveckling krävs 
ett nära samarbete med aktörerna, näringsliv, ideell 
verksamhet och offentlig sektor samt akademin. 
Genom dialog och samverkan med många olika 
samhälls aktörer kan vi förutse samhälls utmaningar 
och bidra till att finna förebyggande lösningar på 
dessa. Exempel på samhälls utmaningar 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 före byggande. Läs mer om allt vi 
gör och har gjort på www.ideerforlivet.se. 

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. 

Vi vill skapa ett samhälle med 
bättre hälsa och ökad trygghet


