
  Hela Människans effektrapport 2018 

1 
 

 
2018 års effektrapport 
 
Namn:   Hela Människan 
Organisationsnummer: 802000–6394 
Juridisk form:  Ideell förening 
 
 
Vad vill Hela Människan uppnå? 
Hela Människan ska arbeta nära människor i utsatt livssituation. Organisationen bör vara en central 
del i utvecklingen av det sociala arbetet, utifrån ett diakonalt förhållningssätt, i kyrkor och deras 
ungdomsorganisationer. Hela Människan vill med sina insatser minska segregation och utanförskap i 
samhället. 
 
I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?  
De kristna trossamfunden; nationellt, regionalt och lokalt. Hela Människan Sverige har 12 
huvudmannaorganisationer. Det är Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Svenska kyrkans 
lekmannaförbund, Equmeniakyrkan, Equmenia, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Salt – barn och 
unga inom EFS, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Alliansmissionens 
ungdomsförbund, Stockholms Katolska stift och Sveriges Unga Katoliker. Hela Människan har inga 
enskilda personer som medlemmar. 
 
Hela Människan är också som organisation aktiv medlem i ett antal paraplyorganisationer: Giva 
Sverige, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Famna, Ideell Arena, studieförbundet 
Bilda, SAFF – stiftelsen Ansvar för framtiden, SLAN, CAN, Arbetsgivaralliansen, samt den europeiska 
organisationen Eurodiaconia.  
 
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?  
 
Hela Människan befinner sig i en utvecklingsfas där organisationen väljer att fokusera på tre 
områden:  

• Stärkt utvecklingsarbete/diakonal mobilisering 
Genom att uppmärksamma behov och stimulera till insatser och genom utbildning bidra till 
ökad kvalitet i arbetet på lokal och nationell nivå. 

• Stärkt utförarroll/Diakonal handling 
Genom att utveckla och stödja diakonala/sociala insatser. 

• Stärkt röstbärarroll/Diakonal opinionsbildning 
Genom att föra en socialpolitisk dialog och medverka till strukturella förändringar, där 
erfarenheter och möten med enskilda människor i utsatta livssituationer utgör grunden för 
opinionsbildningen. 
 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?  
Hösten 2018 bestod Hela Människan av 65 juridiska enheter med ca 300 anställda och drygt 1500 
volontärer. Den totala omsättningen i alla dessa enheter uppskattas till 100 mkr. 
 
Hela Människan har funnits i snart 100 år och har därför en bred erfarenhet i sociala frågor. Eftersom 
HM är en del av de svenska kyrkornas arbete har organisationen tillgång till den breda diakonala 
kompetens som byggts upp inom kyrkor, kyrkliga institutioner och lärosäten. Bland anställda finns 
både högskolekompetens och lång praktisk erfarenhet representerad. 
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Inte minst vill HM kännetecknas av att vara en samverkansorganisation så väl för andra 
organisationer som offentliga aktörer. I samarbeten med andra organisationer och organisationens 
huvudmän finns en stor samlad kompetens att dra nytta av. 
 
Hur vet ni om er organisation gör framsteg?  
HM följer upp och utvärderar sitt arbete. Detta sker genom 

• verksamhetsrapporter, 
• statistik, 
• enhetsbesök samt  
• intern kommunikation.  

 
Vad har ni åstadkommit så här långt? 
Att människor i social utsatthet via Hela Människans enheter erbjuds insatser och stöd för att 
förebygga ohälsa samt för att få kraft att bryta socialt utanförskap och eventuellt missbruk. Detta 
görs genom:  

• Öppen social verksamhet, ofta kallat RIA-arbete, för människor i riskbruk, beroende och 
annan social utsatthet bedrivs på 40 platser runtom i Sverige. Verksamheten kan bestå av 
café och matservering, olika fritidsaktiviteter, möjlighet att sköta sin personliga hygien, 
stödsamtal och stöd i kontakter med myndigheter samt i vissa fall vård,  

• riktade motions- och friskvårdsaktiviteter, läkarmottagning och andra sjukvårdsinsatser för 
Hela Människans besökare, 

• uppsökande fältarbete bland människor med tungt missbruk av alkohol och narkotika, 
• särskilda insatser för kvinnor i missbruk, 
• boenden eller annat stöd för utsatta människor såsom natthärbärgen, skyddat boende, 

familjehem och boendestöd finns på sex platser, 
• olika former av arbetsträning eller sysselsättning, till exempel genom secondhand butiker, 

bedrivs på ett 15-tal platser, 
• sociala livsmedelsbutiker och annan distribution/redistribution av livsmedel/basvaror, 
• en samverkan på nio platser med Kriminalvården inför frigivning och/eller stödjande insatser 

efter frigivning bland annat genom förebyggande av återfall i missbruk. I anslutning till 
anstalten Salberga finns ett övernattningsboende för att underlätta för fortsatt kontakt 
mellan de intagna och deras barn och andra anhöriga, 

• fritidsaktiviteter för barn och ungdomar upp till 18 år i familjer med missbruk, våld eller 
annan allvarlig problematik, 

• uppsökande arbete och drogfria mötesplatser för ungdomar upp till18 år, 
• Suntprat och Suntprat Tweens - arbete riktat till 9–18-åringar för att motverka beroende 

inom områdena alkohol, narkotika, gaming, sociala medier och pornografi, samt 
• utbildningar och föreläsningar i ämnet ”Äldres hälsa och alkohol”. 

Samt ett stort arbete med opinionsbildning, mobilisering av nya insatser och utbildning för dessa. 
 
Effektrapporten 2018 är beslutad av Hela Människans styrelse 2019-09-30 
 
 


