Program Ideellt forum 2020
20 november 2020, klockan 09:30-16:00. Distanskonferens i zoom.
Tema: Hållbarhet
09:00 – 09:30 Välkommen till Ideellt Forum 2020! Digital incheckning och morgonmingel i
smågrupper.
09:35 – 10:35 Två delseminarier att välja mellan:
1. Årsredovisningsseminarium 2020. Fokus på hållbarhetsrapporten. Vilka trender ser vi i
organisationernas hållbarhetsrapporter och vilka utmaningar finns? Stora organisationer
är bundna av lagkrav att upprätthålla hållbarhetsrapport men hur ser det ut med frivilligt
upprättande inom sektorn? Är det viktigt att hållbarhetsrapportera även för
organisationer som inte är lagbundna att göra det? Vilka värden ger det tillbaka?
Representanter för Vårdförbundet och Rädda Barnen deltar och berättar om varför de ser
att det är viktigt att hållbarhetsrapportera och värdet det har för deras organisationer.
Medverkande: Maria Fränne, PwC, Cecilia Gullberg, lektor Södertörns högskola,
Karin Juslin, hållbarhetsspecialist PwC
2. Hur ska civilsamhället finansieras? För sjunde året har Giva Sverige och PwC tagit
fram rapporten Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället? med
ambitionen att den ska vara en kunskapsbas som organisationer, beslutsfattare, företag
och andra intressenter kan ha nytta av för att bättre förstå förutsättningarna för
finansiering av ideell verksamhet och kunna fatta strategiska beslut baserade på goda
kunskaper om nuläget. Den senaste upplagan lanserades i början av november och på
Ideellt Forum ges möjlighet till en fördjupad diskussion om politikens roll, ambitioner
och möjligheter att bidra till ett starkt civilsamhälle. I årets rapport görs en djupdykning i
utvecklingen av medborgarens engagemang som volontär, givare och medlem. Rapporten
belyser också corona-pandemins effekter på civilsamhällets organisationer och resonerar
om andra övergripande trender som påverkar ideella organisationer över tid.
Efter en inledande presentation leder Charlotte Rydh, Giva Sverige, och Johan Sverker,
PwC en diskussion om civilsamhällets framtida utveckling och finansiering med Jakob
Forssmed (KD) och Lawen Redar (S).
10:35 – 10:45 Paus
10:45 – 11:45 Två delseminarier att välja mellan:
1. Hållbara investeringar. Hållbara investeringar är inget nytt. I Sverige har det varit
möjligt att placera hållbart i fonder i över 40 år. Till en början handlade det främst om att
välja bort företag som producerade vissa produkter, som alkohol och tobak. Med tiden
har arbetet med hållbara placeringar utvecklats enormt. I dag är hållbara placeringar även
baserade på analyser som leder till att de bolag som arbetar bäst med hållbarhet inom
olika branscher eller mot specifika mål såsom Agenda 2030 premieras. Men arbetet tar
inte slut där, vi står nu inför nya utmaningar där näringslivet och civilsamhället måste
arbeta tillsammans med offentliga verksamheter och institutioner för att möjliggöra
omställningen till ett hållbart samhälle. Medverkande: Jens Grebäck, chef för Client
Solutions, Swedbank Robur, Sophie Gripenberg, hållbarhetssamordnare, Svenska Röda
Korset, Gunnela Hahn, Head of Sustainable Investment, Svenska kyrkan
Per Lundqvist, stiftelsespecialist, Swedbank, Lars Pettersson, ansvarig Institutionella
kunder, Storebrand Asset Management.

2. Hur påverkar AI civilsamhället? På vilka sätt kan digitaliseringen och AI stärka
respektive urholka demokratin? Och hur borde civilsamhället ta tillvara ny teknik för att
främja sammanhållningen i Sverige? Möt företrädare från ideell, privat och offentlig
sektor i ett utforskande samtal. Medverkande: Jesper Giuliano, specialist data analytics
och digitalisering, PwC, Louise Callenberg, sektionschef, avdelningen för digitalisering
på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och förtroendevald i Svenska kyrkan, Ola
Mattsson, chef för Rädda Barnens Growth Hub, Alf Westelius, professor, Institutionen
för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.
11:45 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:10 Omställning för ett hållbart samhälle. Moderator Anna Magnusson, Ideell
Arena, introducerar eftermiddagens seminarier.
13:10 – 13:50 Årets redovisning i den ideella sektorn 2020! Prisutdelning av utmärkelsen Årets
redovisning i den ideella sektorn. Anna Magnusson intervjuar de nominerade, pristagaren och
representant för juryn.
13:50 – 14:00 Paus
14:00 – 15:00 Säger formen något om innehållet? Susanna Alexius och Tiziana Sardiello har
studerat ömsesidiga försäkringsbolag och utmanar föreställningar om företags och ideella
organisationers särart i strävan att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Kan vi tala om
påtagliga skillnader i praktik utifrån om en verksamhet bedrivs i ideell eller privat regi? Eller är
skillnaderna i huvudsak juridiska? Medverkande: Susanna Alexius, docent i företagsekonomi,
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score), ledamot av Ideell Arenas
styrgrupp, Tiziana Sardiello, doktor i sociologi, Stockholms centrum för forskning om offentlig
sektor (Score).
15:00 – 15:10 Paus
15:10 – 15:55 En mer hållbar värld. I ett avslutande reflekterande samtal hör vi om bankernas
samhällsansvar, civilsamhällets roll och det växande intresset för ömsesidiga bolag. Medverkande:
Jens Henriksson, VD, Swedbank, Anders Larsson, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet
och Arbetsgivaralliansen, Ann-Katrin Persson, ordförande Ideell Arena, förbundsrektor
Studieförbundet Sensus.

