
Effektrapport för Let´s Make Love Great Again 2020 

 

Namn: Stiftelsen Let´s Make Love Great Again 

Organisationsnummer: 802481-3746 

Stiftelsen Let´s Make Love Great Again (i fortsättningen LMLGA) bildades 2019. Det 

övergripande målet är att arbeta för gemenskap, hälsa, jämlikhet och solidaritet mellan 

människor och att ur det perspektivet stödja personer och organisationer vars projekt skapar 

hållbara relationer mellan människor globalt, främja projekt som motverkar ohälsa liksom 

hälsosamma projekt för individens bästa, främja utbildning och forskning, samverka med 

andra stiftelser likväl som att driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål. 

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

Under detta övergripande mål finns delmål i form av följande punkter: 

* Att sprida information och kunskap hos elever och lärare kring mekanismer bakom näthat 

och exkluderande beteenden, mobbning och utanförskap för att bidra till ett mer 

inkluderande klimat. 

* Att genom föreläsningar arbeta för ökad kunskap kring psykisk ohälsa och utanförskap. 

* Att genom pilotprojekt och aktiviteter skapa modeller för hur skolor och civilsamhälle kan 

arbeta kring utanförskap och näthat bland elever och i ungdomsgrupper. 

* Att inkludera skolpersonal, lärare, civilsamhälle och andra myndigheter i ett målinriktat 

arbete kring stiftelsens syften och ändamål. 

* Att i den konkreta pandemisituation vi nu befinner oss i engagera så många som möjligt 

kring det värdearbete som behövs för att bibehålla gemenskap och solidaritet i en utsatt 

situation samt samlas kring uppslutning runt vården och dess personal. 

Organisatoriska sammanhang, samarbeten och strategier 

LMLGA är en fristående organisation, partipolitiskt och religiöst obunden och med 

inriktningen mot de ändamål som framgår av stadgarna. Vi söker stöd och samarbeten hos 

dem som vill verka för och bidra till stiftelsens arbete utifrån vår ändamålsparagraf. 

När det gäller samarbeten har vi byggt sådana sedan starten med organisationer, 

civilsamhälle, företag utifrån gemensamma viljeinriktningar och ambitioner. 

 

Det innebar inledningsvis ett samarbete med Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse 

kring en manifestation kring psykisk hälsa, nätet och utanförskap på Gärdet i Stockholm, 

fortsatte med ett samarbete med Bonnier Fakta och författaren Maria Dufva kring ”Värsta 

bästa nätet” vilket fortsatte via ”Värsta bästa hälsan” där även Generation Pep var en del i 

samarbetet. 

 

I stiftelsens olika aktiviteter har vi sedan samarbetat med en mängd andra organisationer och 

stiftelser på nationell nivå med ändamål likartade våra. 

När det har kommit till den aktuella satsningen Nätpolarna har samarbeten byggts med 

kommuner, forskning, polis och relaterade myndigheter.   

 

De strategier LMLGA arbetar efter är att bygga samarbeten med alla goda krafter samt att 

profilera sig specifikt inom de stora problem men samtidigt möjligheter vilka är förknippade 

med internet i form av å ena sidan näthat och utanförskap, å andra sidan goda möjligheter till 

gemenskap och identitetsskapande. 

 

Kapacitet och kunnande 

I alla delar av LMLGA:s verksamhet inkluderar vi nationell expertis och kompetens i form av 

författare, forskare, polis och implementerar validerat kunnande byggt på empiriska studier 



och forskningsresultat. 

Samtidigt har vi byggt kompetens inom stiftelsen under den tid den varit verksam och via de 

aktiviteter vi har genomfört. Det har där handlat om manifestationer, föreläsningar, 

panelsamtal, turnéer med möten och föredrag kring psykisk ohälsa och utanförskap, det 

stora arbetet kring ”Värsta bästa nätet” och nu kring att föra ut ”Nätpolarna” som 

arbetsmetod och verktyg över hela landet. 

 

Vad har vi åstadkommit så här långt? 

Under 2020 har våra aktiviteter kretsat kring spridningen av Värsta bästa nätet, kampanjen 

Vi hyllar vårdens hjältar vilken aktivitet inkluderar en stor artistgala på Grand samt ett 

omfattande arbete kring Nätpolarna, vilket redovisas under egen punkt. 

När det gäller boken ”Värsta bästa nätet”, författare Maria Dufva, har vi under 2020 fortsatt 

arbetet med att till skolor och elever distribuera boken som ett verktyg mot näthat och för 

positiva alternativ och att göra det utan kostnader för böcker och lärarhandledning för 

skolorna.  

 

Arbetet med ”Värsta bästa nätet” har sedan följts av motsvarande arbete med boken ”Värsta 

bästa hälsan”. Så här långt har böckerna spridits till cirka 200 000 svenska elever och 

kampanjen fortsätter under 2021. 

Arbetet med ”Vi hyllar vårdens hjältar” syftade ursprungligen till att i maj 2021 genomföra en 

hyllningshelg för vårdpersonalen men denna aktivitet och höjdpunkt har av naturliga skäl 

fått flyttas till maj 2022. Arbetet med att samla in medel till aktiviteten har fortgått och den 

största enskilda aktiviteten där har undr 2020 varit den direktsända galan på Grand i 

Stockholm vilken genomfördes 7 november och direktsändes av Aftonbladet. 

 

Galan leddes av Sarah Dawn Finer och artister vid galan var Miss Li, Petra Marklund, Linnea 

Henriksson, Peg Parnevik, Molly Hammar, Mariette och Pernilla Andersson, med 

Augustifamiljen som husband.   

Galans upplägg fick revideras utifrån då aktuella coronarestriktioner men fick en stor 

spridning och viktigt varumärkesbyggande via uppmärksamhet i tv och media samt den ovan 

nämnda direktsändningen av galan. 

 

Nätpolarna 

En stor del av arbetet under framförallt andra halvan av 2020 har handlat om att bygga det 

nya projektet Nätpolarna. 

Nätpolarna är ett proaktivt koncept för att arbeta mot näthat och för positiva alternativ 

genom att utbilda och informera elever, lärare, övriga skolpersonal, vårdnadshavare och 

andra. Projektet bygger på samarbete mellan civilsamhälle och myndigheter som polisen, 

kommuners social- och utbildningsförvaltningar likväl som samarbete med forskning och 

kompetens i olika format och digitala lösningar och metoder. 

 

Projektet har under 2021 lanserats i Karlskoga kommun. Karlskoga är som första kommun 

nu igång med projektet Nätpolarna och satsar under 2021-2023 stort på aktiviteten där man 

inkluderar samtliga skolor i kommunen med det uttalade målet att bli Sveriges bästa 

kommun när det gäller nätklimat och inkluderande internet. 

 

Redan nu har ett antal andra kommuner visat intresse för projektet och arbetssättet och 

förhoppningen är att kunna implementera projekt och metodik i andra kommuner under 

innevarande och kommande år. 

För LMLGA har arbetet med Nätpolarna också varit ett sätt att metodiskt och 

kunskapsorienterat föra arbetet enligt stiftelsens stadgar framåt, även under de 



begränsningar coronapandemin inneburit. 

Under ett år med kraftiga begränsningar i möjliga format för att föra ut budskap och skapa 

events har vi istället valt att i hög grad inrikta oss på att bygga för framtiden, men kan alltså 

redan nu se en storsatsning i praktisk verklighet i Karlskoga.      

 

Insamlingspolicy och förvaltningspolicy 

Insamlings- och förvaltningspolicy framgår av stiftelsens stadgar. Under 2020 har 

insamlingsaktiviteterna varit knutna till aktiviteten kring ”Vi hyllar vårdens hjältar”, som ska 

utmynna i en stor aktivitetshelg 28-29 maj 2022 i Hagaparken, Stockholm, dit all landets 

vårdpersonal inbjuds och hyllas för sina insatser under coronapandemin. 

 

Vi har här bedrivit ett insamlingsarbete där den enskilt största händelsen, insamlingsmässigt 

och vad avser varumärkesbyggande var den artistgala från Grands vinterträdgård vilken 

genomfördes 7 november 2020 och direktsändes av Aftonbladet. 

 

Så säkrar LMLGA hanteringen av insamlade medel 

Liksom andra organisationer som arbetar med för människor och samhälle goda ändamål 

och bygger på att skapa ideellt engagemang och stöd från individer, företag och civilsamhälle 

har LMLGA ett långtgående formellt och etiskt ansvar för att alla medel hanteras korrekt. 

Det tar vi genom de stadgar och regelverk som reglerar stiftelsens arbete, genom revisor och 

genom det regelverk som utgår från Giva Sverige. 

 

Arbetsformer, ansvarsfördelning och organisation 

LMLGA arbetar enligt de stadgar stiftelsen antog vid bildandet och i enlighet med de regler 

som Giva Sverige anfört för sina medlemmar. 

Detaljerade regler kring detta framgår av stiftelsens stadgar vilka finns publikt tillgängliga. 

 

Gör vi nytta? 

Att arbeta med att förändra förhållningssätt och attityder har implikationen att resultaten är 

svåra att mäta i absoluta termer. 

Vi kan konstatera att LMLGA har nått ut brett kring psykisk ohälsa och utanförskap och att 

arbetet med ”Värsta bästa nätet” och ”Värsta bästa hälsan” nått cirka 200 000 

grundskoleelever och deras lärare samt vårdnadshavare. 

Kring ”Vi hyllar vårdens hjältar” kan vi se att vi nått ut i form av varumärkesbyggande och 

lagt en god grund för den fortsatta aktiviteten kring den satsningen. 

I ”Nätpolarna” arbetar vi med att skapa verktyg för att mäta resultat och att göra 

utvärderingar i samarbete med studenter kring hur vi når ut och söker även mätbara resultat 

kring hur samtalston och kontaktytor förändras av arbetet mot näthat. 

 

 


