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Uppdrag och långsiktig målsättning 
Utgångspunkter 

• En stark och levande ideell sektor bidrar till ett öppet och demokratiskt samhälle. 
• För att leda och styra en stark och levande ideell sektor behövs ständig utveckling och 

användning av ny kunskap. 
• Ideell Arena möjliggör utveckling, spridning och användning av kunskap genom 

partnerskap och samarbete. 

Uppdrag 
Samarbetet i Ideell Arena har till syfte att: 

• initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för förtroendevalda och ledande 
tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledning och styrning. 

• främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att 
initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan 
forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna. 

• utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda och ledande 
tjänstemän inom ideell sektor. 

Samverkan i Ideell Arena bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en 
avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna. 

 

Långsiktig målsättning till 2020 
Med kontinuerlig utveckling, nytänkande och förnyelse av utvecklingsprogram, 
kunskapsutveckling och mötesplatser möter Ideell Arena utmaningar och behov hos de 
förtroendevalda och tjänstemän som har rollen att leda och styra partnerorganisationerna. 

Kvalitet i både tanke och handling tillförs genom att aktivt söka en mångfald av perspektiv i olika 
samarbeten. Detta innebär att Ideell Arena fortsätter att växa och utvecklas med en bredd av 
ideella sektorns organisationer. 

Rollen för att främja kunskapsutvecklingen kring ideell sektor fördjupas och undersöks genom 
ökad närvaro och ett helhetsperspektiv på forskning. Det handlar om att både vara proaktiv för 
att initiera ny forskning och att sprida resultat på ett sätt som gör det relevant och användbart för 
partnerorganisationer. På så sätt stärks även FoU-arbete och kunskapsbaserad verksamhet i ideell 
sektor. 

 

Verksamhetsinriktning 
Detta innebär att Ideell Arena: 

• utvecklar innehåll i program, mötesplatser och kunskapsspridning för att göra forskning 
än mer relevant och användbar för ledning och styrning av ideell sektor. 

• initierar utvecklingsprogram som kan stärka partnerorganisationer i FoU-arbete och som 
bidrar till att fler ideella organisationer kan bedriva en kunskapsbaserad verksamhet. 
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• medverkar till att det finns fler pågående projekt för fler nya vetenskapliga resultat om 
ideell sektor och dess ledning och styrning, art och omfattning samt särart och mervärde. 

• ökar medverkan med en mångfald av perspektiv i program, mötesplatser, nätverk och 
projekt för kunskapsutveckling. 

• växer med fler partnerorganisationer samt en ökad mångfald.  

I den följande rapporten beskrivs de aktiviteter som under verksamhetsåret 2019 genomförts och 
hur de på olika sätt bidragit till den långsiktiga målsättningen och verksamhetsinriktningen. 

 

Partners och deltagande 
 

  
 

Antalet partnerorganisationer de tre senaste åren och andelen av dem som har varit aktiva. 2019 
hade Ideell Arena 99 partners, och 97 av dem var aktiva i nätverket under året.  

 

Antal personer och organisationer som deltagit i utvecklingsprogram, nätverk, mötesplats 
och/eller projekt framgår i diagrammet. Från Ideell Arenas partnerorganisationer deltog 38 
personer i utvecklingsprogram, 190 i nätverk, 299 i mötesplats och 6 personer i projekt. Från icke 
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partnerorganisationer var motsvarande siffror 13, 20, 291 och 42 deltagare. I nätverken har alltså 
totalt 210 personer deltagit på någon träff, vilket är en minskning från 2018 då 238 personer 
deltog, men det är fortsatt många anmälda till nätverken – år 2019 var 299 personer registrerade 
som deltagare i något nätverk. Nätverket för de små kanslierna arrangerades istället som en 
öppen mötesplats varför det deltagandet istället är inkluderat i statistiken för mötesplatser. Av 
Ideell Arenas 99 partnerorganisationer har 26 deltagit i utvecklingsprogram, 77 i nätverk, 82 i 
mötesplats och 3 i projekt. Från icke partnerorganisationer har 6 deltagit i utvecklingsprogram, 12 
i nätverk, 142 i mötesplats och 17 i projekt. 

 

Högkvalitativa utvecklingsprogram 
Under 2019 har Ideell Arena initierat och utvecklat högkvalitativa utvecklingsprogram för 
förtroendevalda och ledande tjänstemän inom den ideella sektorn. I syfte att stärka 
partnerorganisationernas ledning och styrning har följande program utvecklats och genomförts. 

 

Fenixprogrammet 18/19 
Fenixprogrammet är Ideell Arenas strategiska utvecklingsprogram för högsta ledningen i ideella 
organisationer. Det sträcker sig från höst till vår och programmet som löpte 2018–2019 innehöll 
tre avsnitt, där 26 ledare deltog. I programmet står de deltagandes verksamhetsidéer och uppdrag 
i fokus, och deltagarna får utifrån det träffa forskare och andra ledare och möjlighet att reflektera 
kring sina egna utmaningar. De tre avsnittens teman är yttre påverkan, inre förutsättningar och 
internationell utblick.  

 

Fenixprogrammet 19/20 
Också i programmet som löper 2019–2020 deltar 26 ideella ledare. Nytt för denna omgång är att 
programmet är uppdelat på fyra avsnitt istället för tre, och att deltagarna gruppvis arbetar med ett 
praktiskt utvecklingsarbete för att ta fram ett strategiskt beslutsunderlag, med handledningsstöd 
från var sin forskare under hela programmet. 

 

Ung med makt 
Syftet med Ung med Makt är att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin roll och ge dem 
verktyg för att kontinuerligt utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett 
långsiktigt strategiskt perspektiv. Detta uppnås genom att deltagarna får 1) teoretiska kunskaper 
om civilsamhället baserat på forskning, 2) verktyg och metoder för att arbeta med sin 
organisations utmaningar och grupp- och ledarskapsutveckling, 3) ett stärkt nätverk inom det 
civila samhället samt 4) stöd i sin ledarskapsutveckling från en personlig mentor. I årets program 
deltog 12 unga ledare. Precis som under 2018 fick programmet finansiering från Stiftelsen 
Konung Gustaf V:s 90-årsfond. Ideell Arena har medverkat som programledare, tillsammans 
med LSU. 
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Övrigt 
Utöver Ideell Arenas egna program pågår även mycket verksamhet med andra aktörer. På 
Södertörns högskola startades under hösten ett masterprogram i Leadership for Sustainable 
Development där Ideell Arena har varit med och tagit fram viktiga utbildningsområden och 
fungerar som en länk kring civilsamhällesfrågor. På Ersta Sköndal Bräcke högskola genomfördes 
en utbildning om Civila samhället i samhället i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF).  På Umeå universitet planerade man för uppstart av ett 
kandidatprogram för civilt arbete. Tyvärr ställdes första omgången in på grund av för få sökande, 
men förhoppningsvis startar programmet hösten 2020 istället. 

 

Viktiga frågor att fundera över gällande Ideell Arenas utvecklingsprogram är vilka programmens 
målgrupper är, behovet av strategisk utveckling för förtroendevalda ledare i civilsamhället, och 
balansen mellan att göra egna program och stödja utvecklingen av andras. 

 

Främja kunskapsutveckling 
Under 2019 har Ideell Arena främjat kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess 
ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt. För ett ökat samarbete mellan 
forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna har Ideell Arena 
utvecklat, genomfört, följt, medverkat i samt spridit resultat från följande projekt och miljöer. 

 

Organisering och ledning av ideella organisationer 
Ett forskningsprojekt som har letts av Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola, och 
som har finansierats av åtta av Ideell Arenas partnerorganisationer. I oktober 2019 anordnades en 
avslutningskonferens i Stockholm i samverkan med Ideell Arena (se Mötesplatser för 
erfarenhetsutbyte). 

 

Reinvent 
Ideell Arena har under året ingått i styrgruppen för forskningsmiljön Reinvent på Södertörns 
högskola, ett center för mångvetenskaplig forskning och samverkan om hållbar stadsutveckling i 
suburbana landskap. Reinvent fungerar som ett kunskapsnav såväl nationellt som internationellt 
vad gäller städers utveckling. Sammantaget innebär miljön att många viktiga frågor för det civila 
samhället med både gamla och nya engagemangsformer kommer att studeras. Under september 
genomfördes en gemensam konferens om Civilsamhället i ett segregerat samhälle (se 
Mötesplatser för erfarenhetsutbyte). 
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Civilsamhällets konturer 
Ideell Arena följer och sprider resultat från forskningsprojektet Civilsamhällets konturer som 
bedrivs av Stockholm Centre for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm. 
Projektet som till stor del är finansierat av ideella organisationer följer civilsamhällets utveckling i 
ekonomiska termer och syftar bland annat till att få fram internationellt jämförbar statistik om det 
svenska civilsamhällets omfattning. Under 2019 blev rapporten kring betydelsen av 
Överenskommelsen mellan offentlig och idéburen sektor färdig, som presenterades på en 
mötesplats i november (se Mötesplatser för erfarenhetsutbyte). En fortsatt viktig fråga är hur 
behovet av kontinuerlig kunskap om civilsamhällets storlek ska erhållas, både i relation till SCBs 
uppdrag och till eventuella behov av kommande studier. 

 

Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- 
och förnyelsearbete i ideell sektor 
Ideell Arena har tillsammans med Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan i 
Stockholm, beviljats ett forskarlett utvecklingsprojekt för att stärka ideella organisationers 
styrelser. Projektet har arbetats fram tillsammans med ett flertal av Ideell Arenas 
partnerorganisationer och innebär en ordentlig satsning på ny kunskap om styrelsers roll för att 
leda och styra i en stark ideell sektor. Ideell Arenas verksamhetschef verkar som forskare inom 
projektet. Under 2019 har en litteraturstudie och observationsstudier av styrelsearbete 
genomförts. 

 

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt för ny kunskap 
om idéburen innovationsledning 
Ideell Arena beviljades 2018 medel från Vinnova för att tillsammans med forskare från 
Södertörns högskola och Luleå universitet genomföra ett kunskapsutvecklingsprojekt kring 
innovationsledning i idéburen sektor. Inom arbetets ramar har stöd under två års tid getts till 
projektledare för innovationslabb mot segregation – en utlysning från Vinnova där flera av Ideell 
Arenas partnerorganisationer beviljades stöd. Som en del av arbetet har de involverade forskarna 
också tagit fram ny kunskap om vad det innebär att leda idéburna innovationer. Under 2019 har 
48 personer deltagit vid någon av satsningens träffar, och projektet avslutas kring årsskiftet 
2019/2020. 

 

Civilsamhällets uppsatsstipendium 
För att främja kunskapsutvecklingen kring ideell sektor uppmärksammas studentuppsatser genom 
ett uppsatsstipendium till en student som skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller 
masternivå som behandlar någon aspekt av civilsamhället och dess organisationers betydelse för 
samhällsutvecklingen. Stipendiet delas ut Famna – riksorganisationen för idéburen vård och 
social omsorg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, och Ideell Arena. En 
akademisk jury, fristående från de tre ovanstående organisationerna, utser pristagare och 
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tillkännager hedersomnämnanden. År 2019 delades stipendiet ut vid Forums firande av 
Frivilligdagen 5 december, till Mayya Shmidt för hennes masteruppsats i Sociologi; ”From Do It 
Yourself to Do It Together”. 

 

Övriga samarbeten 
Referensgruppen kring utredningen om idéburna aktörer i välfärden har gett Ideell Arena i 
uppdrag att ta fram en rapport om kunskapsläget kring idéburen välfärd i Sverige. Rapporten 
skrivs av Ideell Arenas verksamhetschef tillsammans med Ebba Henrekson, doktorand vid Ersta 
Sköndal Bräcke högskola och kommer att presenteras våren 2020. 
 
Det har beslutats att Cecilia Gullberg, forskare vid Södertörns högskola som beviljats ett PUSH-
bidrag, kommer ägna 20 % av sin arbetstid under första halvåret 2020 åt samverkan med Ideell 
Arena. Arbetet kommer att fokusera på hur ideella organisationer arbetar strategiskt med 
hållbarhetsredovisning och användning av finansiella medel. 
 
I september deltog Ideell Arenas verksamhetschef på invigningen av Center för 
civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Man har också fört samtal kring 
vilken roll Ideell Arena skulle kunna ha i relation till det nya centret. 
 
Ideell Arenas verksamhetschef har utsetts till Fortes rådgivande grupp inom tillämpad 
välfärdsforskning. 
 
Arbetet med att söka en lösning för långsiktig finansiering av forskning om ideell sektor har 
fortsatt under året med förfrågan till nya forskningsministern, möten med forskningsråd samt 
med att förtydliga Ideell Arenas roll och position. Ideell Arena bidrog även med inspel inför 
regeringens forskningsproposition. Ett framsteg gjordes i Fortes utlysning för tillämpad 
välfärdsforskning där en punkt särskilt lyfter privata och ideella aktörer i välfärden. 
 
NBV, Sensus Studieförbund och Ersta Sköndal Bräcke högskola påbörjade under hösten 2019 en 
workshopserie om forskning i ideologins tjänst, där flera ledare från partnerskapet samt Ideell 
Arenas verksamhetschef deltar. 
 
Strategiska frågor kring området kunskapsutveckling rör huvudsakligen långsiktig finansiering av 
forskning samt FoU-verksamhet som kan bedrivas kring frågor som prioriteras av Ideell Arena. 
Sedan tidigare är dessa angivna som ideella sektorns storlek och omfattning, särart och mervärde 
samt ledning och styrning. 

 

Mötesplatser för erfarenhetsutbyte 
Mötesplatser  
Under 2019 har Ideell Arena utgjort en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda 
och ledande tjänstemän inom ideell sektor genom att utveckla och genomföra följande 
mötesplatser. 
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Ledarskapsarenan 2019 
Genomfördes 7 februari på temat Ansvar. Ca 130 ledare från ideell sektor och forskare träffades 
då i Immanuelkyrkan och Hotell Birger Jarl i Stockholm för att samtala om det ansvar som finns i 
att leda och styra ideella organisationer. 

 

Idéseminarium integrerat med partnerskapsmötet 
Genomfördes 24 april med tema kring Ideell Arena 20 år. Under dagen lyftes gamla och nya 
röster om vad Ideell Arena är och kan vara. Sammanlagt deltog ett 80-tal ledare och forskare 
under dagen. Torborg Wärn och Anna Magnusson anlitades för att genomföra mötesplatsen. 

 

Civilsamhället och EU 
20 maj genomfördes ett strategiforum om civilsamhället och Europa. Utifrån ett 
forskningsprojekt på Lunds Universitet och den nypublicerade boken ”Europeanization in 
Sweden – Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations” presenterades ett antal 
slutsatser och teser om hur civilsamhällets organisationer både påverkar och påverkas av politiken 
på europanivå. Trots ett relativt litet antal deltagare om 15 personer blev det ett lyckat möte med 
samtal om viktiga strategiska frågor.  

 

Mötesplats för personal på ”de små kanslierna” 
Sommaren 2019 genomfördes en mötesplats med fokus på stöd, erfarenhetsutbyte och utbildning 
för de små kanslierna med det stora uppdraget i ideell sektor. 

 

Ideella trädgården i Almedalen 
I samverkan med Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och 
Riksidrottsförbundet anordnade Ideell Arena ett frukostmingel på tisdagsmorgonen under 
Almedalsveckan. Temat för samtalet var vad civilsamhällets roll i morgondagens samhälle 
kommer att vara och vilken kunskap som behövs för att förverkliga detta. På minglet deltog 
Anna Jonsson och Helene Öberg. Anna är forskare vid Lunds universitet och Score och talade 
om Samverkan bortom torghandel och elfenbenstorn, vilket är en ny empirisk studie där flera 
ideella organisationer ingår. Helene, som är statssekreterare hos kultur- och demokratiminister 
Amanda Lind, talade därefter om politiska förväntningar på civilsamhället och regeringens 
”samverkans-satsningar”. 

 

Civilsamhället i ett segregerat samhälle 
Den 17 september träffades 30 personer för ett samtal om civilsamhällets ansvar och roll i den 
framtida staden, anordnat i samarbete med Södertörns högskola. Professor Apostolis Papakostas 
initierade ett spännande samtal genom att inledningsvis fråga ifall civilsamhället i huvudsak ska 
vara ”brandkår” vad gäller utformandet av våra städer, och konstatera att i annat fall behöver 
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organisationerna bli mer långsiktiga och strategiska. Mötesplatsen handlade också om ”det 
segregerade civilsamhället” och vad detta förhållande ställer för krav på oss i etablissemanget 
inom den ideella sektorn. Samtalet blev ett lyckat samarbete med Södertörn högskola med flera 
forskare därifrån och företrädare för MUCF och Delmos medverkande. Flera representanter från 
Ideell Arenas partnerorganisationer deltog som samtalsledare och Södertörns högskolas rektor 
underströk vikten av detta slags erfarenhetsutbyte. 

 

Organisering och ledning i ideell sektor 
Den 2 oktober avslutades ett sexårigt forskningsprojekt lett av lektor och docent Johan 
Hvenmark vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Projektet initierades i samtal med åtta av Ideell 
Arenas partners, vilka också finansierade Johan Hvenmarks tjänst under den aktuella perioden. 
130 personer deltog i konferensen, varav 90 från Ideell Arenas partnerorganisationer. Under 
projekttiden har också tre tidigare konferenser genomförts.  

 

Internationellt erfarenhetsutbyte/studieresa 
Under hösten 2019 genomfördes en resa till Euclids konferens om social impact där medarbetare 
från NOD deltog. 

 

Studiebesök från C03 
I oktober kom ledare från ideella sektorn i Nordirland på besök, vilket arrangerades tillsammans 
med Handelshögskolan. Det två dagar långa besöket innehöll bland annat samtal om ideellt 
engagemang och marknadisering tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola, panelsamtal 
mellan MÄN och Rädda Barnen, forskningspresentationer från Handelshögskolan och diskussion 
om folkbildning tillsammans med Sensus studieförbund.  

 

Elitism eller engagemang? 
Tillsammans med Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor (MUCF), Vetenskapsrådet 
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anordnade Ideell Arena konferensen Elitism eller 
engagemang den 22 oktober i Stockholm. I Ideell Arenas roll som samarbetspartner lades fokus 
på frågeställningar, vinkel och upplägg. Ideell Arenas verksamhetschef modererade det avslutande 
panelsamtalet. Konferensen fick bra uppslutning med nära 180 personer närvarande. 

 

Civilsamhällets konturer 
Med den nya forskningsrapporten ”En studie av betydelsen av den nationella överenskommelsen 
för civilsamhällets organisationer på det lokala planet” som utgångspunkt diskuterades samtida 
relationer mellan offentligt och ideellt vid denna mötesplats. Mötesplatsen gick av stapeln 18 
november i form av ett frukostseminarium med 20 personer på plats. Två av författarna till 
rapporten, Filip Wijkström och Truls Neubeck, knutna till Handelshögskolan i Stockholm, deltog 
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tillsammans med företrädare från Folkbildningsrådet, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, 
Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och NOD Sverige.  

 

Ideellt Forum 
Tillsammans med PwC och Swedbank anordnades Ideellt Forum för artonde året i rad fredag 29 
november i Stockholm, en mötesplats med fokus på finansiering av den ideella sektorn. Jonna 
Bornemark, uppmärksammad forskare i filosofi, var huvudföreläsare på mötesplatsen som 
lockade ca 100 deltagare. Utmärkelsen ”Årets redovisning i ideell sektor” delades ut till 
Naturskyddsföreningen och PwC presenterade tillsammans med Giva Sverige resultatet av 
rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?”. Flera högt 
uppsatta ledare inom sektorn, så som Erika Brundin, vice generalsekreterare Svenska Kyrkan och 
Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen, medverkade för ett samtal med Jonna Bornemark 
om erfarenheter från praktiken av att mäta eller inte mäta. En förändring inför årets forum var att 
Ideell Arena axlade huvudansvaret på grund av affärsförbindelser mellan PwC och Swedbank, 
vilket innebar såväl ökad arbetstid som ekonomisk risk. 

 
Nätverk 
Ideell Arena erbjuder 15 nätverk för ledande tjänstemän och förtroendevalda i ideell sektor som 
mötesplatser för erfarenhetsutbyte. Under 2019 har 56 träffar genomförts i följande nätverk: 

• Ekonomichefsnätverket (processledare Jakob Beijer) 
• Engagemangsnätverket (processledare Katarina Gustafsson) 
• Generalsekreterarnätverken (3st) (processledare Katarina Gustafsson) 
• Generalsekreterarnätverket för ”lilla kansliet med det stora uppdraget” (processledare 

Jenny Risfelt) 
• IT-chefsnätverket (processledare Alf Westelius) 
• Kommunikationschefsnätverket (processledare Helena Conning) 
• Kommunikatörsnätverket (processledare Erik Wagner) 
• Nätverket för medarbetarskap, ledarskap och chefsrollen, MLC (processledare Johan 

Welander) 
• Opinions- och påverkansnätverket (processledare Kristina Ljungros under våren, Andreas 

Linderyd tog över under hösten) 
• Ordförandenätverket (processledare Truls Neubeck) 
• Personalchefsnätverket (processledare Johan Welander) 
• Nätverket för strategisk verksamhetsutveckling (processledare Anna Iwarsson) 
• Juristnätverket (processledare Katarina Gustafsson) 

Nätverken är populära men deltagarna har fyllda kalendrar och det är ofta svårt att få högt 
deltagande på träffarna. Under hösten 2019 har samtal om nätverkens utveckling intensifierats. 
Den viktigaste frågan handlar om närvaron av strategiska frågor i nätverken och kopplingen till 
forskning. I oktober bjöds alla processledare in till en träff för att diskutera hur vi bör jobba med 
de strategiska frågorna i nätverken. Ytterligare viktiga frågor är ett ökat lärande mellan nätverken, 
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mötesplatser och forskningssamarbeten. Under 2019 startade arbetet med att skapa ett 
juristnätverk, som hann ha tre träffar under hösten med 9 personer anmälda till nätverket. Under 
året har alla nätverk vidare gått över till Office 365 vad gäller kommunikationen mellan 
nätverksdeltagare och processledare.  

 

 

Partnerskap, styrgrupp, kansli och övrig 
samverkan 
Partnerskapet 
Under 2019 har följande organisationer tillkommit som partners i Ideell Arena: 

• Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), en intresseorganisation 
för barn och unga med fysiska funktionsnedsättningar. 

• Bräcke diakoni, som bedriver vård- och omsorgsverksamheter. 
• Bidragsstiftelsen DHR, som delar ut bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. 
• Barnombudet i Uppsala län, som arbetar för barns rättigheter i Region Uppsala. 
• Svenska Båtunionen, en intresseorganisation för landets båtklubbar. 
• Läkare i Världen, som erbjuder vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning till dem 

som nekas vård. 
• Riksförbundet HjärtLung, intresseorganisation för personer med hjärt-, kärl- och 

lungsjukdom. 

 
Följande organisationer har under året avslutat partnerskapet: 

• Forum – idéburna organisationer med social inriktning 
• Lika Unika 
• Akademikerförbundet SSR 

 

Partnerskapsmöte 
Den 24 april 2019 genomfördes det årliga partnerskapsmötet på Riksidrottsförbundets 
utvecklingscentrum Bosön utanför Stockholm. 35 ombud deltog på mötet. 
 
Samtliga ledamöter i Nomineringskommittén blev omvalda: 

• Karin Olsson, KFUM (nu Amnesty Sverige) 
• Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet 
• Sanna Wärn, Cancerfonden 

 

Styrgrupp 
Ideell Arenas styrgrupp har under januari– april 2019 bestått av: 
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• Inger Ashing, ordförande Ideell Arena, Rädda Barnen 
• Hans-Göran Elo, vice ordförande Ideell Arena, Arbetsgivaralliansen 
• Åsa Hagelstedt, Djurskyddet 
• Amanda Jacksson, Amnesty Sverige (avslutat våren 2018) 
• Jimmy Mannung, Naturskyddsföreningen 
• Anna Åberg, Kvinna till Kvinna 
• Maria Ekelund, Studieförbundet Bilda 
• Johan Ekroth, Friluftsfrämjandet 
• Karin Svedberg, Arbetsgivarföreningen KFO 
• Anders Åhlin, Lärarförbundet 
• Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet 

Styrgruppen har under denna period haft ett protokollfört möte. 
 
Ideell Arenas styrgrupp har under april -december 2019 bestått av: 
 

• Inger Ashing, , ordförande Ideell Arena, Rädda Barnen 
• Hans-Göran Elo, vice ordförande Ideell Arena, Arbetsgivaralliansen 
• Alexandra Hjortswang, Spelhobbyförbundet Sverok 
• Anders Åhlin, Lärarförbundet 
• Ewa Holmstedter, We Effect  
• Joachim Lindqvist, Studieförbundet Vuxenskolan 
• Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet 
• Karin Svedberg, Arbetsgivarföreningen KFO 
• Rosaline Marbinah, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer 
• Susanna Alexius, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) 
• Åsa Hagelstedt, Djurskyddet 

Styrgruppen har sedan partnerskapsmötet haft fyra protokollförda möten varav ett 
konstituerande. Utöver detta har också en strategidag genomförts. 

 

Kansli 
Under året har 13 medarbetare och andra uppdragstagare på ett eller annat sätt bidragit till Ideell 
Arenas löpande aktiviteter. Kansliet har utgjorts av Truls Neubeck (verksamhetschef), Katarina 
Gustafsson, Andreas Linderyd, Jenny Risfelt (avslutade sin anställning i juni) och Karin Forsberg 
(påbörjade sin anställning i september). Dessutom har Alf Westelius, Anna Iwarsson, Erik 
Wagner, Johan Welander, Erik Sjöstrand, Helena Conning, Jakob Beijer och Torborg Wärn gjort 
viktiga insatser som process- eller programledare. Personer kopplade till kansliet har gemensamt 
träffats fyra gånger under året, ett möte i februari för introduktion till Ideell Arenas nya 
verksamhetssystem, ett möte i oktober för att gemensamt diskutera utveckling av nätverken, och 
en sommaravslutning och en jullunch. 

Som en del i det aktiva nätverkandet som Ideell Arena bygger på flyttar kansliet runt bland 
partner-organisationer, och i januari 2019 flyttade kansliet till nya kontorslokaler hos Rädda 
Barnen i Alvik, Stockholm. 
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Nytt verksamhetssystem 
Under 2019 har kansliet implementerat ett nytt verksamhetssystem; Lime. Med hjälp av systemet 
går det enkelt att göra de analyser som behövs för att dokumentera verksamheten och säkerställa 
utveckling och kontakt med partners. Implementeringen har krävt en del tid men är nu ett 
värdefullt och effektivt verktyg för administrationen av ett växande partnerskap. 

 

Kommunikation 
Under året har kommunikationsarbetet utförts med stöd av konsult Caroline Fagerson som 
arbetar upp till 5 timmar varje vecka. Nyhetsbrevet har gått ut ungefär varje månad till drygt 
2 000 prenumeranter. Också hemsida och sociala medier uppdateras regelbundet. Vidare har 4 
avsnitt av podden ”Kunskapens triumf” publicerats under året. 

 

Samverkan 
En viktig del i Ideell Arenas arbete är samverkan med organisationer utanför partnerskapet, för 
2019 bör därför följande nämnas. 

Euclid 
Ideell Arena är fortsatt medlem i det europeiska nätverket Euclid och verksamhetschef Truls 
Neubeck sitter i nätverkets styrelse. Euclid syftar till att utveckla civilsamhället och socialt 
företagande i Europa och dess grannländer. 

 

PwC 
Ideell Arena och PwC samverkar enligt ett särskilt samverkansdokument med det övergripande 
målet att samarbetet ska ge mervärde för båda parter samt ett ekonomiskt stöd till Ideell Arena. 
Under 2019 fokuserade samverkan på planeringen av Ideellt Forum som anordnades i slutet av 
november, där Ideell Arena tog över som huvudansvarig. 

 

Idealistas 
Ideell Arena har under 2019 fortsatt att stödja tidskriften Kurage med prenumerationer och 
annonser, och deltagit i utgivningsrådet. Inför 2020 har en efterlysning av utvärdering och 
prenumerationsanalys gjorts, för en konstruktiv diskussion om hur och på vilket sätt Kurage 
fortsättningsvis bör stödjas. 

 

Ekonomi 
Sammantaget innebar 2019 att Ideell Arena gjorde ett större positivt resultat än budgeterat. Detta 
berodde dels på att projekt inom kunskapsutveckling genererat täckning för lönekostnader samt 
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dels på lägre lönekostnader i samband med tjänstledigheter och vakanser. Utöver detta har även 
den ekonomiska styrningen av aktiviteter fått genomslag vilket balanserar intäkter och kostnader 
för en hållbar utveckling av Ideell Arenas fortsätta ekonomi. 
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