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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell 

organisation som har varit verksam i 7 år. 

Stiftelsen Choice är politiskt och religiöst obunden 

och grundades år 2010 av medicinjournalisten 

Robert Åkesson. 

Verksamheten har sedan starten vuxit från 

Stockholm till Uppsala, Linköping, Göteborg, Lund, 

Malmö, Örebro och Umeå. Vi finns genom detta 

representerade på samtliga orter i Sverige där 

läkarprogrammen är verksamma. Förutom tidigare 

nämnda städer är vi även verksamma i ett tjugotal 

små städer runt om i Sverige. 

Projektet Hälsa för nyanlända ungdomar har gjorts 

möjligt tack vare bidrag från Arvsfonden. Syftet är 

att ge nyanlända ungdomar goda förutsättningar 

till att uppnå en god hälsa i Sverige, att integreras 

i det svenska samhället och främja ett hälsosamt 

förhållningssätt till Alkohol, Narkotika och Tobak 

(ANT). Målet är att tillsammans med målgruppen 

och studenter från medicinska utbildningar ta 

fram en metod för lärare och studenter som kan 

användas vid undervisning. 
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VÅRT ARBETE

Under 2017 har Stiftelsen Choice nästintill 

dubblat omsättningen. År 2016 hade vi en 

omsättning på knappt 2,4 miljoner kronor 

till att idag ha en omsättning som sträcker 

sig till 4,3 miljoner kronor. 

Under året har våra läkarstudenter 

undervisat elever på gymnasiet, sprint 

programmet och i högstadiet om kroppen 

och hur den påverkas av alkohol, 

narkotika och tobak. Vi finansierar vår 

verksamhet genom donationer från 

Allmänna Arvsfonden, Gålöstiftelsen, 

Stockholms Stad, Malmö Stad och ett 

antal mindre stiftelser och fonder.

Stiftelsen Choice har under året utbildat 

fler läkarstudenter. Detta för att 

möjliggöra expandering av verksamheten. 

SAMARBETEN

Stiftelsen Choice samarbetar med 35 

skolor och 128 läkar- och 

psykologstudenter som befinner sig 

över hela Sverige.

Under året har Stiftelsen Choice 

genomfört 487 undervisningstillfällen 

som motsvarar cirka 4000 elever. Vi har 

även genomfört 40 

undervisningstillfällen för 

högstadieklasser som motsvarar cirka 

350 elever. Sammanlagt har vi nått cirka 

4350 elever. 

Till skillnad från tidigare år har eleverna 

de två senaste åren träffat 

läkarstudenterna vid fler tillfällen. Detta 

eftersom flera av våra projekt startat 

upp för nyanlända elever, som går 

sprintprogrammet, där det ordinarie 

utbildningsprogrammet TUTCH delats in 

i fler delar för att täcka fler områden. 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Under hösten 2017 har Stiftelsen Choice avslutat projektet för folkhälsomyndigheten där 

våra läkarstudenter har undervisat och haft stödjande samtal för nyanlända elever. 

Projektet har efter avslutet följts upp och utvärderats. Under sommaren startade Stiftelsen 

Choice även en sommarskola. 

Arvsfondsprojektet Hälsa för nyanlända är inne på sitt andra år. Vi har inom ramen för 

projektet arbetat fram ett utbildningsmaterial för pedagoger som arbetar med nyanlända 

elever. 

Projektet Läkarstudenter utbildar unga i utsatta områden har gjorts möjligt tack vare 

Gålöstiftelsen. Ungdomar från tre olika kommuner i Stockholms län har fått tagit del av 

Stiftelsen Choice undervisning. 

I februari 2017 beviljades Stiftelsen Choice ett 90-konto som är en kvalitetsstämpel för 

seriösa insamlingsorganisationer. 

Året har innehållit många aktiviteter. Vi anordnade en utbildningshelg för våra 

läkarstudenter på Bosön. Detta för att öka deras kunskaper i utbildningsmaterialet och 

skapa ett givande utbyte mellan läkarstudenterna. Vi har även arbetat för att utvidga 

Choice koncept till Norge där vi under hösten besökte en skola i huvudstaden Oslo. Detta 

är nu möjligt eftersom vi under februari månad fick ett norskt organisationsnummer. 

Stiftelsen Choice arbetar kontinuerligt med uppföljning och utvärdering av utförda projekt. 

Detta genom att både före och efter temaföreläsningarna får eleverna svara på enkäter 

gällande deras kunskaper om alkohol, narkotika och tobak. 
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2017 2016 2015 2014 2013

Rörelsens intäkter 4 296 131 kr 2 370 499 kr 1 782 306 kr 2 059 496 kr 1 332 100 kr

Förvaltningsresultat 828 603 kr 229 737 kr 89 284 kr - 92 447 kr 13 371 kr

2017 2016 2015

Totala

personalomkostnader
2 515 447 kr 1 585 760 kr 1 372 017 kr

Genomsnittliga anställda 4,7 anställda 3,5 anställda 3 anställda

RESULTAT OCH STÄLLNING

Flerårsöversikt organisationen

Flerårsöversikt ekonomi

Stiftelsen Choice har ett kansli i Stockholm som driver verksamheten över hela landet. 

Under året har Stiftelsen Choice haft personal i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund 

och Malmö. 



Stiftelsen Choice styrelse består av fyra personer, Robert Åkesson, Bo Haglund, Jan 

Claesson och Liselotte Bergkvist. Vi välkomnar Liselotte Bergkvist som blev 

medlem i styrelsen under våren 2017. Styrelsen har haft tre formella styrelsemöten 

under 2017. 

Robert Åkesson
Grundare, VD och ordförande i styrelsen

Tidigare har Robert arbetat som journalist med 

inriktning på medicin och vetenskap. Han har även 

studerat medicin/fysiologi vid Karolinska Institutet och

genomgått Novares (Investors) mentorprogram för 

Sveriges framtida toppledare (2014/2015).

Robert startade Stiftelsen Choice för att han ville hjälpa 

ungdomar och unga vuxna till en bättre hälsa och en 

bra start i livet. Robert har nominerats och placerats 

som finalist för Årets Förebyggare i Centralförbundet 

för alkohol- och narkotika upplysning (CAN) 2014. 

Robert Åkesson blev även finalist i Årets Sociala 

Entreprenör. 
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Bo J A Haglund

Professor Emeritus i Socialmedicin på karolinska 

institutet. 

Bo J A Haglund utnämndes 1999 till professor i 

socialmedicin med särskild inriktning på 

hälsofrämjande åtgärder. Han är legitimerad läkare,  

huvudredaktör för socialmedicinsk tidskrift och författare.

Jan Claesson 

Business – Sweden. 

Har en bakgrund från svenskt och internationellt 

näringsliv och har innehaft ledande befattningar som VD 

och försäljnings-marknadschef. Under en 10 årsperiod var 

Jan engagerad i sluten ungdomspsykiatri. 

Liselotte Bergkvist 

Kommunikationsdirektör på NCC. 

Lång bakgrund inom kommunikation och marknadsföring. 

Hon var tidigare partner på kommunikationsbyrån Kreab

och dessförinnan information-och marknadschef på 

Onninen. Hon är även statsvetare i botten. 
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Vi på choice arbetar ständigt för att försöka minimera 

organisationens avtryck på miljön. Choice finns i stora 

delar av Sverige vilket innebär att resor är en nödvändig 

del av organisationens vardag. Därför har vi skapat en 

resepolicy där vi arbetar för att ha virtuella möten via 

olika tekniska lösningar och att resorna görs med det 

mest miljövänliga alternativet. 

Choice strävar efter att begränsa användandet av papper 

– och förbrukningsmaterial. Detta gör vi genom att bland 

annat ha elektroniska nyhetsbrev. 

Choice lägger stor vikt vid ekonomiskt ansvar, att våra 

insamlade medel tas väl omhand och används väl utifrån 

de mål som är uppsatta. Därför har Choice tagit fram en 

insamlingspolicy, riktlinjer och en rutin för uppföljning. 

Choice följer även FRII kvalitetskod och svensk 

insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto. 

Vi på choice värnar om våra anställda, där arbetsmiljön, 

jämställdhet och personalfrågor prioriteras. Vi har 

kollektivavtal för våra anställda och de anställda får 

möjlighet till kompetensutveckling inom organisationen. 



Verksamhetens mål för 2018 är att fortsätta att nå unga med TUTCH-programmet och 

stärka fler till att själva uppleva att de kan fatta kunskapsbaserade beslut kring deras 

alkohol, narkotika och tobaks bruk. 

Under 2018 kommer Choice arbeta vidare med den nordiska satsningen, där målet är 

att etablera verksamheten i de nordiska länderna, med Norge och Danmark i fokus. 

En insamlingssatsning kommer genomföras under det nya året med olika kampanjer 

som följd. Choicedagen kommer anordnas under hösten 2018 vilket är ett stort 

evenemang där elever och läkarstudenter samlas. Detta för att skapa en underhållande 

kväll som bjuder på lekfulla presentationer av våra läkarstudenter och besök av kända 

personer, företag och politiker. 

Choice ska under 2018 starta upp en läkarstudentmottagning som riktar sig mot 

nyanlända elever. Detta har gjorts möjligt tack vare bidrag från Gålöstiftelsen. 

Choice har blivit beviljat bidrag från Folkhälsomyndigheten för att under 2018 fortsätta 

vår undervisning för nyanlända elever. 

Choice kommer under 2018 bli medlem i FRII, som arbetar med etisk och professionell 

insamling. 
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