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DET HÄR ÄR CHOICE!
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Choice nominerades till EU:s 

hälsopris 2018. Priset delas 

ut till icke-statliga 

organisationer som bidrar till 

en förbättrad folkhälsa 

genom att arbeta 

förebyggande mot 

tobaksbruk.

”– Att vi som enda svenska 

organisation blivit utvalda av 

EU:s hälsokommitté är helt 

fantastiskt!”
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VISION & MÅL
Stiftelsen Choice är en ideell organisation som jobbar tillsammans med läkar- och psykologstudenter för ökad 

kunskap och förbättrad hälsa bland ungdomar. Detta görs genom preventiva insatser i högstadie- och 
gymnasieskolor, där läkar- och psykologstudenter utbildar ungdomar om Alkohol, Narkotika och Tobak och 

hur dessa substanser påverkar den fysiska och psykiska hälsan. 

Vision

Ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start i vuxenlivet.

Att alla barn och unga ska få kunskap om alkohol, narkotika och tobak i skolan.

Mål

Hjälpa så många unga som möjligt till en bättre hälsa och en bra start i livet.

Rusta framtidens läkare för deras kommande utmaningarna gällande att förklara sjukdomstillstånd 
samt att informera om alkohol, narkotika och tobak. 

Utbildning är kärnan i Choice verksamhet

-TUTCH och SPRINT
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TUTCH är vårat undervisningsmaterial för det nationella 
programmet. TUTCH-programmet är uppdelat på två 
undervisningstillfällen där läkarstudenterna under den första 
föreläsningen undervisar om hjärta, lungor och kärl samt hur dessa 
organ påverkas av alkohol och tobak. I programmets andra 
undervisningsdel undervisar läkarstudenterna om hjärnan, 
belöningssystemet och beroende samt hur hjärnan och kroppen 
påverkas av alkohol och olika typer av narkotika.

Båda undervisningsdelarna avslutas med exempel på patientfall 
som eleverna får diagnostisera och redogöra för hur åkomman 
kan ha uppkommit samt hur den kan behandlas eller lindras. 

Genomgående i undervisningen aktiveras och involveras eleverna i 
lärandet. Stor del av undervisningstiden ägnas åt att besvara 
elevernas frågor för att göra innehållet relevant för elevernas 
kontext och funderingar och skapa större interaktivitet mellan 
föreläsare och elever.

- TUTCH

De flesta ungdomar vet att ANT är farligt, men få vet 

varför det är farligt. Denna kunskapslucka avser våra 

utbildningsprogram att fylla.
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Sprint-programmet riktar sig till 

nyanlända elever på 

språkintroduktionsprogrammet och är 

uppdelat i fyra delar. Under första 

föreläsningen går studenterna igenom 

det svenska sjukvårdssystemet och 

fokuserar sedan på hjärta, lungor och 

kärl samt hur dessa organ påverkas av 

alkohol och tobak. I programmets andra 

undervisningsdel undervisar 

studenterna om nervsystemet, hjärnan, 

belöningssystemet, beroende samt hur 

hjärnan påverkas av alkohol och 

narkotika. Tredje undervisningstillfället 

handlar om kost, fysisk aktivitet 

och stillasittande. Det fjärde 

undervisningstillfället leds till stor del av 

psykologstudenterna och berör psykisk 

hälsa kopplat till sömn, stress, 

depression och ångest samt vilken hjälp 

som finns att få vid psykisk ohälsa.

Undervisningen baseras på vetenskapliga 

fakta och eleverna aktiveras och involveras 

genomgående i undervisningen och lärandet. 

Exempelvis kan eleverna involveras genom att 

få lyssna på varandras hjärta och lungor med 

stetoskop eller testa varandras reflexer med 

vägledning från läkarstudenterna. Stor del av 

undervisningstiden ägnas åt att besvara 

elevernas frågor för att göra innehållet 

relevant för elevernas kontext och funderingar 

och skapar större interaktivitet mellan 

föreläsare och elever.

De flesta ungdomar vet att ANT är farligt, men 

få vet varför det är farligt. Denna 

kunskapslucka avser våra utbildningsprogram 

att fylla.

-SPRINT
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Stiftelsen Choice arbete i korthet
Verksamheten söker och får in pengar i form av 

bidrag från myndigheter och stiftelser. Därefter 

kontaktas skolor för att boka in föreläsningar. 

Läkar- och psykologstudenterna undervisar sedan 

eleverna om alkohol, narkotika och tobak (ANT), 

fysisk aktivitet, kost och psykisk hälsa. Efter 

avslutade föreläsningar görs en utvärdering för att 

säkerhetsställa undervisningens kvalitet. 
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• 17% av pojkarna och 14% av flickorna i årskurs två på 

gymnasiet rapporterade att de någon gång använt 

narkotika och i årskurs 9 var motsvarande siffror 8% av 

pojkarna och 6% av flickorna. Även om 

narkotikaanvändningen varit relativt stabil de senaste 10 

åren har uppfattningen om att det medför en stor fysisk 

och psykisk risk att prova cannabis 1–2 gånger minskat 

bland eleverna. (CAN 2018)

• 72% av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet och 39% av 

eleverna i årskurs 9 har druckit alkohol under de senaste 12 

månaderna (CAN, 2018).

• 23% av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet och 11% av 

eleverna i årskurs 9 klassificerades som rökare. Gällande 

snus var motsvarande siffror 14% i årskurs 2 och 7% i 

årskurs 9. (CAN 2018)

• Bruk av alkohol, narkotika och tobak bland unga som 

startar i tidig ålder medför en ökad risk för skadlig 

konsumtion i vuxen ålder, något som kan förebyggas. 

• ANT-bruk ökar risken för cancer, hjärt-och kärl sjukdomar 

och ett flertal andra sjukdomar. Det orsakar även skador, 

konflikter, våld, ofrivilligt och oskyddat sex, våldtäkter och 

stölder. 

PROBLEMBILD

Den psykiska ohälsan bland unga ökar kraftigt. Sambandet mellan 

psykisk ohälsa och missbruk/beroende är väldokumenterat i den 

vetenskapliga litteraturen. Studier pekar exempelvis både på att 

alkoholproblem kan uppkomma som ett resultat av självmedicinering 

vid depression men också att depression kan orsakas av 

alkoholproblem. Många ungdomar saknar kunskap om de risker som 

finns med droger. Choice anser att unga har rätt att känna till de 

risker de aktivt utsätter sig för. 
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FRAMGÅNGSFAKTORER

FÖREBILDER OCH EXPERTER
Studenterna som undervisar i högstadie-

och gymnasieskolorna är goda förebilder 

för eleverna. Läkarstudenterna är experter 

på kroppens fysiologi och anatomi och kan 

på ett professionellt men prestigelöst sätt 

förklara hur kroppen påverkas av ANT. 

Studenterna är även nära i ålder med 

eleverna, vilket gör att eleverna upplever att 

studenterna förstår deras sociala kontext 

bättre vilket gör det lättare för eleverna att 

våga ställa frågor och diskutera. 

KAN LÄTT IMPLEMENTERAS I 

LÄROPLANEN
TUTCH-programmet är framtaget för 

att enkelt kunna tillämpas inom 

skolornas ordinarie verksamhet. 

TUTCH-programmet täcker flera av 

lärandemålen i exempelvis biologi, 

naturkunskap samt i idrott och hälsa. 

Läkarstudenternas undervisningar 

tillämpas därmed på befintliga 

lektionstider och elevarbetet kan 

betygsättas av läraren. Detta gör att 

insatsens vikt understryks av skolan 

och ger eleverna tid och resurser till att 

utveckla sina kunskaper om – och sitt 

eget ställningstagande till ANT.

FOKUS PÅ ELEVERNAS 

FRÅGOR OCH INTRESSEN
Utbildningsupplägget formas till stor 

del efter elevernas frågor och intressen 

för att undervisningen ska kännas 

intressant och relevant för varje enskild 

klass. Att eleverna själva medverkar 

aktivt i lärandeprocessen och hjälper 

varandra i lärandet är en 

framgångsfaktor i arbetet. Detta har 

påvisats leda till starkare effekter av 

förebyggande insatser i flera tidigare 

studier. Enligt Skolverket (2013) är 

avgörande delar i ANT-undervisningen 

att elever tillåts vara delaktiga och 

uppmanas till diskussion och 

engagemang. Även att elever får vara 

aktiva i lärandet och lära sig av 

varandra har visat sig ge bra resultat 

vid inlärning kopplat till ANT.
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FÖRELÄSNINGAR

Stiftelsen Choice har under 2018 föreläst 

på 30 olika skolor runt om i Sverige. 

Under året har vi genomfört totalt 148 

undervisningstillfällen uppdelat på 121 

Sprintföreläsningar, 9 TUTCH-

föreläsningar och 18 Temaföreläsningar. 

Föreläsningarna har letts av 39 läkar-

och psykologstudenter som tillsammans 

utbildat ca 3800 elever. 

Många av eleverna, särskilt eleverna på 

språkintroduktionsprogrammet, har 

träffat våra studenter vid flera tillfällen 

där varje undervisningstillfälle berört 

olika ämnen kopplat till fysisk och 

psykisk hälsa.

VERKSAMHETEN 2018

” Vi uppskattar att ni varit hos oss. Tycker att man inte kan 

få för mycket av ANT. Alla mår bättre ju mer man känner 

till om detta. Fortsätt med det ni gör, SUPERBRA!” 

Kommentarer från lärare: 



PROJEKT 2018

Folkhälsomyndigheten

Under 2018 har Stiftelsen Choice genomfört ett projektet för 

Folkhälsomyndigheten där våra läkar- och psykologstudenter 

har undervisat och haft stödjande samtal med nyanlända 

elever. 

Arvsfonden

Arvsfondsprojektet Hälsa för nyanlända är inne på sitt tredje 

år. Vi har utöver undervisning arbetat med att ta fram ett 

utbildningsmaterial för pedagoger som arbetar med 

nyanlända elever.

Gålöstiftelsen

Under 2018 har vi genom Gålöstiftelsen kunnat bedriva en 

läkarstudentmottagning. 

Delmos

Under hösten 2018 genomförde Choice en kartläggning av 

nyanlända ungdomars kunskap om ANT och hälsa på Tensta 

gymnasium med hjälp av ett bidrag från Delmos. 

Uppsala kommun

Under 2018 blev vi återigen beviljade ett bidrag från Uppsala 

kommun som gjort att vi under höstterminen har haft ett stort 

fokus på att genomföra föreläsningar för SPRINT-klasser i Uppsala.

Socialförvaltningen

För första gången har vi blivit beviljade medel från 

Socialförvaltningen som ger oss möjlighet att bedriva ett 

mentorskapsprogram för nyanlända ungdomar i Stockholm.

Stiftelsen Choice arbetar kontinuerligt med uppföljning och 

utvärdering av utförda projekt. Detta genom att deltagarna får svara 

på enkäter gällande bland annat deras kunskap om alkohol, 

narkotika och tobak eller deras upplevelse av insatsen.

VÅRT ARBETE

Under 2018 har Stiftelsen Choice ökat 

intäkterna något i jämförelse med 

föregående år. År 2017 hade vi en 

omsättning på knappt 4,3 miljoner kronor, 

2018 var omsättningen drygt 4,5 miljoner 

kronor. 

Under året har våra studenter undervisat 

elever på gymnasiet och högstadiet om 

kroppen och hur den påverkas av alkohol, 

narkotika och tobak. Därutöver har elever på 

språkintroduktionsprogrammet även fått 

kunskap om det svenska sjukvårdssystemet, 

kost, fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Elever 

på språkintroduktionsprogrammet har också 

haft möjlighet att ha stödjande samtal med 

studenterna och delta i vårt 

mentorskapsprogram.

Vi finansierar vår verksamhet genom 

donationer från Allmänna Arvsfonden, 

Gålöstiftelsen, Folkhälsomyndigheten samt 

ett antal mindre stiftelser och fonder.

9



UTVÄRDERINGSRESULTAT
-SPRINT
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Enkätsvaren från föreläsningarna på språkintroduktionsprogrammet visar efter avslutad 

intervention en procentuell förbättring gällande alla kunskapsfrågor utom en på enkäten. 

De största kunskapsförbättringarna har setts gällande elevernas kunskap om olika begrepp 

kopplat till psykisk hälsa, om eleverna vet vad de kan göra för att känna mindre stress samt 

var de kan vända sig om de varit ledsna en längre tid. 

Vad tycker du om besöken från 

Choice?(n=309)

• 55% av eleverna tyckte att Choice 

föreläsningar var mycket bra. 

• 39% av eleverna tyckte att Choice 

föreläsningarna var bra.



VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2018

Almedalen
För fjärde året i rad deltog vi och 

ställde ut vårt projekt under 
Almedalsveckan. Vi hade även 

detta år ett seminarium i Soberian 
där våra läkare Ellinor och Cechael 
samt vår psykologstudent Felicia 
höll en mycket lyckad föreläsning. 

Cajsa, vår handläggare från 
Arvsfonden, var med och 

presenterade sig och Arvsfonden 
och efter föreläsningen deltog 

Timmy Leijen, ordförande i 
Föreningen för Sveriges 

ungdomsmottagningar i vår 
paneldebatt.
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Nordiska skolledarkongressen

13-14 mars medverkade Choice 

på Nordiska 

skolledarkongressen i Göteborg. 

Här träffade vi ledare inom 

skolvärlden från hela norden. 

Tillsammans med 64 andra 

utställare mötte vi 1550 

kongressdeltagare som fick ta 

del av information om vår 

verksamhet samt vårat 

Arvsfondsprojekt.

Drogfokus 

17-18 oktober stod vi som utställare på 

Drogfokus i Uppsala, en nationell 

konferens om alkohol, narkotika, dopning 

och tobak. Två dagar fyllda med 

seminarier och mingel med personer som 

på ett eller annat sätt arbetar med ANDT 

frågor. Vi mötte en blandning av personer 

från både privat och offentlig sektor som 

arbetade med insatser på olika nivå, allt 

från förebyggande till sekundär- och 

tertiärpreventiva insatser. Många som inte 

hade hört talas om Choice tidigare var 

väldigt positiva till vår verksamhet.

Utbildningsdagar 

Stiftelsen Choice har under året 

utbildat fler läkar- och 

psykologstudenter för att möjliggöra 

expandering av verksamheten. Under 

2018 har vi haft två utbildningsdagar 

för nyrekryterade och erfarna 

studenter, en på våren och en på 

hösten. Under båda tillfällena fick 

studenterna en föreläsning om ANT 

och beroende av Lotfi Khemiri. Vid 

vårens utbildningsdag följdes denna 

upp av en pedagogisk gruppövning 

där eleverna fick öva på att presentera 

delar av vårat utbildningsmaterial. 

Under hösten hade vi istället en 

retorikföreläsning med Klara 

Härgestam. 
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Den 15 november ägde Choicedagen rum i 

Berwaldhallen i Stockholm. Totalt deltog ca 600 

personer varav ungefär 450 var elever från olika 

gymnasieskolor runt om i Stockholm. Resterande var 

personer från myndigheter, organisationer och 

företag. Målet med Choicedagen var att 

uppmärksamma samtliga om psykisk ohälsa och 

narkotikaanvändning bland ungdomar. Under eventet 

hölls bland annat en föreläsning om hjärnans 

belöningssystem och Cannabis av vår läkarstudent 

Jennifer Ström. 

CHOICEDAGEN 2018

Utöver det fick publiken ta del av musik, 

paneldebatter och prisutdelning till tre av våra 

studenter som varit extra engagerade. 

Medverkande på scenen var bland annat Susanne 

Axell som moderator, Susie Päivärinta och Mia 

Karlsson som bjöd på musik, Jessica Ericsson från 

SLL, Elizabet Andersson från Gålöstiftelsen och 

Phil Yoder, lärare på Viktor Rydbergs gymnasium.

Se film från Choicedagen 2018: 
https://www.stiftelsenchoice.se/sv/choicedagen/

https://www.stiftelsenchoice.se/sv/choicedagen/


INSAMLINGSBREV

Under hösten har vi med hjälp av Abakus 

skickat ut insamlingsbrev till två olika 

målgrupper. Syftet har varit att få in 

donationer till stiftelsen samt upprätta en 

givarbas för framtida donationer. Här 

återfinns två intervjuer som fanns med på 

insamlingsbreven.
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Härmed avger styrelsen årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Insamlingsstiftelsen Choice är en svensk allmännyttig ideell 
organisation som grundades av medicinjournalisten Robert Åkesson 
2010. Stiftelsen Choice drivs inte av något ekonomiskt vinstsyfte och 
är helt fri från både partipolitik och religion.

Ändamål 
Stiftelsen skall genom preventiva insatser verka för förbättrad hälsa 
hos ungdomar och unga vuxna. Det görs tillsammans med läkar- och 
psykologstudenter som förebygger ANT-bruk (alkohol, narkotika och 
tobak) och psykisk ohälsa bland högstadie- och gymnasieelever. 

Vision
Ett samhälle där alla ungdomar har en god hälsa och en bra start i 
vuxenlivet och att alla barn och unga ska få kunskap om alkohol, 
narkotika och tobak i skolan.

Mål
Hjälpa så många unga som möjligt till en bättre hälsa och en bra start 
i livet.

Rusta framtidens läkare för deras kommande utmaningar gällande att 
förklara sjukdomstillstånd samt att informera om alkohol, narkotika 
och tobak för patienter. 

ÅRSREDOVISNING 2018
för Insamlingsstiftelsen Choice

Org.nr. 802426-3306



Finansiering Hållbarhetsupplysning

Stiftelsens verksamhet finansieras av bidrag från fonder, kommuner, 
myndigheter och privata stiftelser. Under 2018 har stiftelsen även 
samlat in cirka 25 000 kr från privatpersoner. Stiftelsen  har ökat 
intäkterna något i jämförelse med föregående år. År 2017 hade 
stiftelsen en omsättning på knappt 4,3 miljoner kronor, 2018 var 
omsättningen drygt 4,5 miljoner kronor. 

Insamlade medel har fortsatt gått till att undervisa elever på gymnasiet 
och högstadiet om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika 
och tobak. Därutöver har elever på språkintroduktionsprogrammet 
även fått kunskap om det svenska sjukvårdssystemet, kost, fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa. Elever på språkintroduktionsprogrammet 
har också haft möjlighet att ha stödjande samtal med studenterna och 
delta i vårt mentorskapsprogram.

Verksamheten har sedan starten vuxit från Stockholm till Uppsala, 
Linköping, Göteborg, Lund, Malmö, Örebro och Umeå. Vi finns därmed 
representerade på samtliga orter i Sverige där läkarprogrammen är 
verksamma. Förutom tidigare nämnda städer har vi även föreläst i ett 
antal mindre städer runt om i Sverige. 

Stiftelsen verksamhet är helt beroende av bidrag och insamlade medel. 
Vi vill särskilt tacka Allmänna Arvsfonden för ert stöd till projektet Hälsa 
för nyanlända ungdomar.

Även stort tack Gålöstiftelsen för ert fina stöd genom åren och till 
projektet Läkarstudentmottagning.

Samtliga bidragsgivare för 2018 tackas med logotyp och namn på 
nästkommande sida.

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. 

Insamlingsstiftelsen Choice 90-konto: 900-5661

15



TACK TILL ALLA VÅRA PARTNERS
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Stort tack till alla partners för ert stöd under 2018! 

Ni möjliggör att vi kan nå ut med våra insatser i 

större skala och bidra till att fler ungdomar runt 

om i Sverige erhåller viktig kunskap.

Kapten Gustaf Nilssons minne

Gustaf Söderbergs stiftelse 

Forsgrenska stiftelsen 

Byggnadsstiftelsen S:t Erik 



Styrelsen har under 2018 haft tre styrelsemöten. 
Styrelsen består av följande personer:
• 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). 

• Bo 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 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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Förvaltning Revision och utökad 
förvaltningsgranskning

Stiftelsen revideras årligen av en auktoriserad revisor, Carola 
Nilsson, Prosper Revision AB. Sedan 2017 har Stiftelsen Choice 
haft ett 90-konto, vilket innebär att stiftelsen även står under 
kontroll av Svensk insamlingskontroll. 

Stiftelsen är också medlem i FRII (Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd), som är en sammanslutning av landets största 
insamlingsorganisationer. FRII ställer höga krav på transparens 
och effektrapportering och har även utökade krav på 
informationen som stiftelsen lämnar i såväl årsredovisningen som 
på hemsidor. 

Att stiftelsen har både 90-konto och är medlemmar i FRII innebär 
att stiftelsen årligen undergår en utökad förvaltningsrevision och 
vartannat år får efterlevnaden av FRIIs kvalitetskod reviderad av 
stiftelsens auktoriserade revisor. 

Stiftelsen står även under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län 
enligt de regler som gäller för stiftelser.



Övrig information

Insamlingsstiftelsen Choice 90-konto: BG 900-5661

www.stiftelsenchoice.se

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

För ytterligare och mer utförlig information om stiftelsen eller 
verksamheten hänvisas till www.stiftelsenchoice.se eller genom att 
ringa kansliet på telefon: 08-642 10 00.
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Framtida utveckling

• Verksamhetens mål för 2019 är att fortsätta förebygga ANT-bruk samt 

psykisk ohälsa bland ungdomar. Genom våra föreläsningar vill vi stärka 

fler till att själva kunna fatta kunskapsbaserade beslut kring sin egen 

hälsa och det egna bruket av alkohol, narkotika och tobak. 

• Under 2019 kommer ett fortsatt stort fokus att ligga på nyanlända elever. 

Detta då vi genom Arvsfonden och Folkhälsomyndigeten har projekt som 

syftar till undervisning för denna målgrupp samt att Socialförvaltningen 

beviljat ett mentorskapsprojekt för målgruppen.

• Under 2019 kommer vi att slutföra vårat treåriga Arvsfondsprojekt. För 

att täcka upp för detta kommer vi att arbeta för att ansöka och bli 

beviljade ett nytt projekt från Arvsfonden under året. 

• Choice kommer under 2019 arbeta vidare med den nordiska satsningen, 

där målet är att etablera verksamheten i de nordiska länderna, med 

Norge och Danmark i fokus. Planen är även att skicka in en EU-ansökan 

för att möjliggöra denna satsning.

• En ny insamlingsstrategi kommer att prövas under 2019 då vi ska arbeta 

för att nå företag och privatpersoner i en större utsträckning samt bygga 

vidare på de insamlingsbrev som vi skickade ut under hösten 2018.

• Under 2019 kommer vi ta in en ny verksamhetschef som ska vara med 

och utveckla och ta organisationen framåt.
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http://www.stiftelsenchoice.se/
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2018 2017 2016 2015 2014

Rörelsens intäkter
4 521 065 kr 4 296 131 kr 2 370 499 kr 1 782 306 kr 2 059 496 kr

Verksamhetsresultat
746 699 kr 818 815 kr 229 708 kr 89 284 kr - 92 447 kr

2018 2017 2016

Totala

personalomkostnader

1 899 360 kr 2 515 447 kr 1 585 760 kr

Genomsnittliga anställda
3,9 anställda 4,7 anställda 3,5 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, Göteborg, Lund och Malmö. 
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STÖD OSS I VÅRT ARBETE FÖR 

ATT FÖREBYGGA OHÄLSA HOS 

VÅRA UNGA! IT´S YOUR CHOICE!

Gå in på www.stiftelsenchoice.se och se hur 

du kan göra skillnad! 


