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Förvaltningsberättelse 

 
Ändamål 
Stiftelsens ändamål är att med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, 
ge svenska gymnasieungdomar utbildning i det goda ledarskapet. 

Verksamheten 2013 
Det är med glädje och stolthet vi ser tillbaka på ett fantastiskt verksamhetsår, 
stiftelsens trettonde. 

Raoul Wallenbergs dag 
Året präglades av den nyinstiftade Raoul Wallenbergs dag som inföll för första 
gången den 27 augusti 2013 och infaller den 27 augusti alla år framöver. Dagen 
infördes genom ett upprop i DN Debatt den 4 januari av kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth, f.d. statsminister Göran Persson, FN:s vice generalsekreterare Jan 
Eliasson, utrikesminister Carl Bildt, utbildningsminister Jan Björklund, Sven 
Hagströmer m.fl. I februari beslöt Svenska akademin att som första personanknutna 
dag, införa Raoul Wallenbergs dag i Svenska akademins kalender. 

Raoul Wallenberg Academy åtog sig huvudansvaret för dagen och en styrgrupp 
formerades under ledning av ordförande Anna Belfrage. Övriga deltagare var: Kerstin 
Brunnberg, Sven Hagströmer, Amelie Silfverstolpe (Raoul Wallenberg 
Differencemakers), Michael Wernstedt, Olle Wästberg, Cecilia Åhlberg och Carolina 
Engström (Friends). Styrgruppen genomförde 7 möten under vår och sommar. 

Genom generöst stöd från Sven Hagströmer anlitades Åse Berglund som 
projektledare för dagen. Ett koncept togs fram vilket innebar att 30 kuber, 
representerande de 30 mänskliga rättigheterna skulle ställas ut på Raoul 
Wallenbergs torg (se mer nedan under projektet Varje människa kan göra skillnad), 
ett scen-program på Raoul Wallenbergs torg, samt program i samarbete med 
Östersjöfestivalen och UD. Målgruppen var unga. Under våren pågick ett frenetiskt 
arbete för att få finansiering till dagen och projektet ”Varje människa kan göra 
skillnad”  

Den 27 augusti genomfördes dagen med fullspäckat program. Dagen började med 
ett seminarie på UD om diplomatins gränser med Staffan de Mistura som 
huvudtalare och en paneldebatt med Jonas Weisstipendiater.  

Sedan ansvarade akademin för program på Raoul Wallenbergs torg, med flera 
inspirerande tal, bland annat av EU-minister Birgitta Ohlsson och musik av Loreen 
med flera. Besökarna på torget fick också möjlighet att träffa flera 
samarbetsorganisationer så som Friends, Bilda, Fryshuset, Teskedsorden, Svenska 
kommittén mot antisemitism. Sveriges Elevkårer med flera.  

Genom samarbete med Aftonbladet hyllades Milla Martin, 11, och Lisbeth Malm, 67, 
som båda blev Svenska Hjältar 2011. Mark Levengood, som i sex år lett Svenska 
Hjältar-gala i TV4, höll i denna programpunkt. Aftonbladet gav också ut en separat 
bilaga om Raoul Wallenberg i samband med dagen. Även i övrigt fick dagen mycket 
stort medialt genomslag. 
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Tack vare generöst stöd av Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse kunde tre 
prototypkuber till projektet Varje människa kan göra skillnad, (se mer om projektet 
nedan) tas fram, varav en ställdes ut på Raoul Wallenbergs torg under dagen. 

Efter programmet på torget hölls i Berwaldhallen seminariet ”En människa kan göra 
skillnad” med unga personer som gör skillnad, i samarbete med Östersjöfestivalen. 
Medverkade gjorde bl.a. Ida Östensson (Crossing Boarders), Milad Mohammadi 
(Soppkök Stockholm/Fryshuset) och Hanna Werkell (Ung Cancer) och EU-minister 
Birgitta Ohlsson. 

Raoul Wallenberg-priset 
Tack vara generöst stöd av regeringen, representerad av integrationsminister Erik 
Ullenhag, kunde stiftelsen instifta ett nytt Raoul Wallenberg-pris. Priset delades ut på 
Raoul Wallenbergs dag av integrationsminister Erik Ullenhag och var huvudpunkten i 
programmet på torget. 

Priset är 100 000 kr samt en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och 
Gustav Kraitz skapat och som är en del av minnesmärken över Raoul Wallenberg 
utanför FN i New York och UD i Stockholm. Portföljen är donerad av Marcus Storch. 

Syftet med priset är ”att synliggöra kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar 
om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Pristagare ska vara en 
person som i Raoul Wallenbergs anda i dag arbetar i Sverige för att öka kunskapen 
om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans med särskilt fokus på barn 
och unga. Prissumman ska användas till fortsatta insatser inom det området.” 

Juryn för Raoul Wallenberg-priset bestod av: Olle Wästberg (ordförande), Samir El-
Sabini, Eskil Frank, Soraya Post, Amelie Silfverstolpe  och Cecilia Åhlberg 
(verkställande ledamot). 

Det första svenska Raoul Wallenberg-priset gick till Siavosh Derakhti från Malmö, 
med följande motivation: 

Siavosh Derakhti startade som tonårig gymnasist föreningen ”Unga Muslimer mot 
Antisemitism”. Föreningen har nu, tre år senare, breddats och bytt namn till ”Unga 
mot Antisemitism & Främlingsfientlighet”. Den vill öka förståelsen mellan olika 
grupper i Malmö. Genom sitt enskilda initiativ och genom att ideellt engagera sig mot 
främlingsfientlighet har Siavosh Derakhti blivit ett positivt exempel i Mal-mö och 
Sverige. Han är en förebild för andra i sitt engagemang och visar att en enda 
människas beslutsamhet att inte acceptera växande intolerans kan få betydelse. 

Utbildningsverksamhet 
Parallellt med arbetet med Raoul Wallenbergs dag har stiftelsens 
utbildningsverksamhet pågått och utvecklats. 

Tillsammans med Sveriges elevkårer höll Raoul Wallenberg Academy årets 
sommarkurs på Sigtunaskolans Humanistiska Läroverk. 48 gymnasieungdomar 
deltog i kursen. Merparten med ledande positioner inom sina respektive elevkårer. 
Två platser var öronmärkta för elever från stiftelsens samarbetspartner Fryshuset. 
Kursen var möjlig att genomföra tack vare generöst bidrag från Svenska 
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postkodstiftelsen. Resultatet från kursen var mycket positivt. Genomgående 
utvärderades komponenterna i kursen till 5 eller 6 på en skala 1-6.  

För att nå fler gymnasieelever har ett ”train the trainer”-program startats under året. 
Utbildarna - ”facilitatorerna” - har utbildats för att sedan kunna för att sedan kunna ge 
en kortare ledarskapsutbildning direkt ute på skolor. 

Facilitatorerna utbildas i att: 

• Hjälpa eleverna öka sin motivation och få hjälp att hitta rätt i livet genom att bli 
grundade i sina personliga värderingar och identifiera sina styrkor, och 

• Stimulera eleverna att utifrån sina inre drivkrafter göra skillnad genom att 
engagera och agera för att skapa positiv samhällspåverkan 
 

En pilotkurs genomfördes på Psykologigymnasiet i februari 2013 tillsammans med 
Ashoka och IPF. Med lärdomarna från den togs kursen ”Självledarskap som skapar 
skillnad” fram i samarbete med Selfleaders. 

Under sommaren och hösten utbildades 15 facilitatorer under totalt 5 heldagar. 
Förutom medlemmar från Raoul Wallenberg Differencemakers så har medlemmar 
från World Values Day, Protus och Selfleaders deltagit i facilitatorsutbildningen. 
Initialt deltog även kandidater från Teach for Sweden. På grund av organisatoriska 
problem valde de dock att skjuta upp denna del av deras utbildning till nästa år.  

Facilitatorerna har under 2013 hållit utbildningen i tre skolor med positiva resultat. 

Besök av president Obama 
Under president Obamas besök i Stockholm hyllade han Raoul Wallenberg den 4 
september vid en ceremoni i Synagogan. Besöket vid synagogan inleddes med att 
Obama och Reinfeldt träffade Nina Lagergren och några överlevande. Presidenten 
fick bland annat titta på Raoul Wallenbergs svenska pass, telefonbok och kalender. 
Obama gjorde även ett uttalande vid synagogan där han hyllade Wallenberg och 
talade om de judar han räddade från förintelsen. Presidenten uppmanade oss alla att 
arbeta vidare i Raoul Wallenbergs anda.  

Akademin var vid besöket representerade av Nina Lagergren, Michael Wernstedt och 
Cecilia Åhlberg. 

Strategiarbete 
I och med Raoul Wallenbergs dag har verksamheten blivit mer diversifierad. För att 
hela verksamheten ska stäva mot samma mål har därför stiftelsen under hösten 
arbetat med strategin och fastslagit vision, mission, värderingar och långsiktiga mål:  

Vår vision är ett samhälle där varje människa gör medmänsklig skillnad. 

Vi verkar för att med Raoul Wallenbergs gärning och person som inspirationskälla 
hjälpa unga hitta modet att följa sin inre kompass. Varje människa kan göra skillnad! 

Vi drivs av våra värderingar: 
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• Medmänsklighet – Var empatisk och behandla andra som du själv vill bli 
behandlad. 

• Civilkurage - Modet att följa sin inre kompass. 
• Empowerment - Att få andra att växa och kraft att handla. 
• Samverkan – Bygger broar, tillsammans når vi längre. 

 

All verksamhet syftar till att inspirera unga att skapa medmänsklig förändring. Detta 
arbetar vi med genom följande fyra verksamhetsgrenar: 

- Ledarskapsutbildningar, 
- Projekt, 
- Raoul Wallenbergs dag, samt att 
- Öka kunskapen om Raoul Wallenberg 

Som en del i vår förtydligade inriktning har stiftelsen tagit fram ny logga och ny 
grafisk profil. Vi har tagit fram en ny gemensam hemsida med Raoul Wallenberg 
Differencemakers, www.raoulwallenberg.se. Detta har varit möjligt genom generöst 
stöd från Kungliga patriotiska sällskapet. Vi har även en gemensam facebooksida 
med Raoul Wallenberg Differencemakers som i skrivande stund har 1 058 likes. 

Alumniträff 
En stor alumniträff genomfördes den 12 oktober med 70 deltagare samt några 
deltagare från stiftelsens styrelse. Birgitta Ohlsson talade och en workshop 
genomfördes av Maja Frankel från Ashoka. Merparten av deltagarna på alumniträffen 
valde att gå med i stiftelsens aktiva alumninätverk Raoul Wallenberg 
Differencemakers.  

Projektet ”Varje människa kan göra skillnad” 
Raoul Wallenberg Academy blev i samarbete med Friends och Raoul Wallenberg 
Differencemakers i oktober beviljade bidrag från Svenska Postkodlotteriet och 
Allmänna arvsfonden för att driva projektet ”Varje människa kan göra skillnad.” 

Svarta kuber i formatet 3 x 3 x 3 meter, en kub för varje mänsklig rättighet, kommer 
att skickas till utvalda skolklasser runt om i Sverige. Unga får utifrån de mänskliga 
rättigheterna arbeta med medmänsklighet och hur de kan göra skillnad. Arbetet 
presenteras sedan kreativt i den svarta kuben. Till sin hjälp har lärarna och eleverna 
en verktygslåda med material från Friends, Fryshuset, Teskedsorden, Robert 
Kennedy Center for Human Rights och Svenska kommitten mot antisemitism, samt 
en kortare ledarskapsutbildning från akademin genom stiftelsens facilitatorer. 
Dessutom får skolorna en bruksanvisning som förklarar hur de ska arbeta med kuben 
och verktygslådan. 

I skrivande stund har 18 kuber skickats ut till 18 olika skolor i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala, Linköping, Örebro, Helsingborg, Umeå, Botkyrka och Lidingö. 

Kuberna kommer sedan ställas ut i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag den 27 
augusti 2014. 
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Kansli och styrelsearbete 
I november avgick Anna C Belfrage från styrelsen efter 8 år som ordförande. 
Stiftelsen är mycket tacksamma för det fantastiska arbete Anna har gjort under dessa 
år och det stora engagemang hon haft för att göra akademin till det den är idag. Ny 
interimistisk ordförande är Kerstin Brunnberg och vice ordförande är Sven 
Hagströmer. 

Styrelsen har haft sex sammanträden under året. 

Vid verksamhetsårets utgång hade stiftelsen en anställd. Intensivt rekryteringsarbete 
pågick dock och i skrivande stund är fyra personer anställda av stiftelsen. Därmed 
står stiftelsen väl rustade inför att inspirera fler unga att skapa medmänsklig 
förändring under 2014. 

Stiftelsens ekonomi 
Beträffande stiftelsens ekonomi hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar. 
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   Resultaträkning 

 
Belopp kr 

Not  2013-01-01 
 2013-12-31 

 2012-01-01 
 2012-12-31 

 
Intäkter 

   

Erhållna donationer/bidrag    1 983 214 1 272 875 
Ränteintäkter  3 516 3 575 
Summa intäkter  1 980 730 1 276 450 
    
Kostnader    
Personalkostnader 1 - 672 888 - 201 592 
Övriga rörelsekostnader  -1 703 406 - 1 083 382 
Övriga finansiella kostnader  0 - 204 
Summa kostnader        - 2 376 294 - 1 285 178 

    
Årets resultat  - 389 564 - 8 728 
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Balansräkning 

   

 
Belopp kr Not 

 
2013-12-31 

 
2012-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

   

 
    Omsättningstillgångar 
 
    Kortfristiga fordringar 
    Övriga fordringar 

  
 
 
 

  35 446 

 
 

 
 

0 
     
    Kassa och bank 

  
1 005 032 

 
678 130 

 
SUMMA TILLGÅNGAR 

  
1 040 478 

 
678 130 

    
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

    
Eget kapital 2   
Balanserat resultat  648 380 657 108 
Årets resultat  - 389 564 - 8 728 
  258 816 648 380 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 
Skuld till Arvsfonden 
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 

 19 950 
 755 108 

6 604 
 

0 
 0 

29 750 

  781 662 29 750 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 1 040 478 678 130 

 

    

   Ansvarsförbindelser och ställda panter                       Inga               Inga 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där  
inget annat anges. 
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Detta 
innebär att bidragsmedel intäktsförs i den period då motsvarande kostnader uppstår. 

 

Övriga upplysningar 

Inga styrelsearvoden har utgått. 
   

Not 1 Anställda och personalkostnader 2012-01-01 
2012-12-31 

2012-01-01 
2012-12-31 

 Löner och ersättningar 499 981 162 140 

 Sociala kostnader 166 267 39 452  
 Varav pensionskostnader 25 162 0  

 Medelantalet anställda 2012-01-01 
2012-12-31 

2012-01-01 
2012-12-31 

 Totalt 2 1 

 Varav män 1 1  

 

Not 2 Eget kapital 

  Ingående balans 
Årets 
förändring   

Utgående 
balans 

      Fritt eget kapital 657 108 
 

-8 728 
 

648 380 

      Redovisat resultat -8 728 
 

8 728 
 

- 

      Årets resultat 0   -389 564   -389 564 

      Vid årets slut 648 380 
 

-8 728 
 

258 816 
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Stockholm den                      2013 

 

Cecilia Nordström Sven Hagströmer Martin Rogberg 

  
 
 
 
Carl Svernlöv Michael Wernstedt Kerstin Brunnberg 

 

 

Cecilia Åhlberg    Olof Wästberg 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den                          

KPMG AB 

  

 

Fredrik Sjölander 
Auktoriserad revisor 

 

  

 

    

    

 


