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2021 blev likt 2020 ett år starkt präglat av pandemin. Åt-
gärder som vidtogs för att minska smittspridningen, så-
som nedstängningen av samhällen och skolor, begränsad 
tillgång till hälso- och sjukvård och avstannade vaccina-
tionsprogram, drabbade barn hårt och har lett oss in i en 
barnrättskris. Samtidigt präglades året av ett stort antal 
parallellt pågående humanitära katastrofer på flera platser 
i världen, till följd av konflikter och klimatförändringar. 

UNICEF har kraftsamlat för att minska pandemins kon-
sekvenser för barn och unga. Som en del av det globala 
vaccin sammarbetet Covax, har UNICEF levererat livräd-
dande vaccin till 144 låg- och mellaninkomstländer mot-
svarande en miljard doser. UNICEF har och fortsätter att 
arbeta hårt för att nå ut med alternativ till traditionell skol-
undervisning genom till exempel mobila utbildningsteam 
och undervisning över radio. 

UNICEF Sverige uppnådde under året ett resultat om 538 
miljoner kronor som gick till den globala verksamheten 
samt till arbetet för barn i Sverige. Vi är stolta över, och 
ödmjuka inför, det förtroende som privatpersoner, företag 
och samarbetspartners visat oss genom att stödja vårt 
arbete. Det ger oss mer kraft att fortsätta vårt arbete för, 
och tillsammans med, barn och unga.

En föränderlig omvärld med en ökad digitalisering stäl-
ler nya krav på oss som organisation, och ger samtidigt 
nya möjligheter. För att framtidssäkra och kunna växla 
upp vårt arbete för barns rättigheter har vi under året 

investerat i organisation, system och kompetens främst 
inom det digitala området. 

Under året välkomnade vi även huvudkontoret för UNICEFs 
innovationskontor, Office of Innovation till Sverige som 
under hösten flyttade från New York till Stockholm och 
UNICEF Sveriges lokaler. Samlokaliseringen öppnar upp 
för nya möjligheter till samarbete för att driva på och skala 
upp innovation för, och tillsammans med, barn och unga. 

Barn och ungas rätt att göra sina röster hörda och att bli 
lyssnade på är en ledstjärna i UNICEFs arbete. I mars lan-
serade UNICEF Sverige en handbok med konkreta verktyg 
för att stärka barns möjligheter till delaktighet 1. Vi lanserade 
också det digitala verktyget U-Report 2. Att ge barn och unga 
möjligheten och förutsättningarna att vara delaktiga i beslut 
som påverkar dem och deras liv är inte bara en rättighet, 
det är en nödvändighet för att framtidssäkra våra beslut. 

UNICEFs arbete i Sverige och globalt pågår ständigt och 
är viktigare än någonsin. Det är dags att investera i och 
prioritera barns rättigheter. Tillsammans kan vi växla upp 
och bygga en bättre framtid för alla barn och unga. 

Förord 2021

UNICEF kämpar varje dag, världen över för att göra barn och ungas rättigheter till 
verklighet i Sverige och globalt. För att barn ska få vara barn här, nu och i framtiden. 
Vi arbetar i partnerskap, med privata och offentliga aktörer, i kriser och katastrofer 
men också långsiktigt för att bygga en bättre framtid för barn och unga. Vårt mål är att 
varje barn oavsett var man befinner sig ska få leva, utvecklas och få möjligheten att nå 
sin fulla potential. 
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Maj-Inger Klingvall 
Ordförande 

Pernilla Baralt
Generalsekreterare

1 Handbok för barns delaktighet och inflytande, https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/unicefs-handbok-for-barns-delaktighet-och-inflytande
2 https://sverige.ureport.in/

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/unicefs-handbok-for-barns-delaktighet-och-inflytande
https://sverige.ureport.in/
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Under 2021 uppgick UNICEF Sveriges insamlade medel 
till 632 miljoner kronor. Av insamlingsintäkterna kommer 
70 procent från våra Världsföräldrar (månadsgivare). De 
bidrog med 441 miljoner kronor vilket var en ökning med 
sju miljoner kronor jämfört med 2020. Vid årets slut var 
Världsföräldrarna 289 561 personer. 

UNICEF Sveriges totala verksamhetsintäkter uppgick till 
634 miljoner kronor, att jämföras med 696 miljoner kronor 
2020. Anledningen till minskningen av intäkter är hänförlig 
till en stor gåva från Akelius Foundation 2020.

16 procent av intäkterna kommer från företagssamarbe-
ten, där den allra största delen av intäkterna kommer från 
Ericsson, PostkodLotteriet samt H&M Foundation.

Gåvor från privatpersoner fortsätter att ha en positiv tillväxt. 
Förutom intäktsökningen genom våra Världsföräldrar har 
engångsgåvor och katastrofinsamling bidragit till resultatet 
för 2021. Den totala insamlingen från privatpersoner och fö-
retag till katastrofer i världen uppgick till 67 miljoner kronor.

UNICEF Sverige har flera betydande samarbetspart-
ners. Däribland Ericsson IKEA, H&M Foundation, Svens-
ka Postkod lotteriet, Volvo Group, Gina Tricot, Sandvik 
Coromant, Pictura, Wackes, TV4, Företag för Malawi och 
Akelius Foundation som starkt har bidragit till UNICEFs 
verksamhet. 

Övriga intäkter kom från testamenten, gåvor via insam-
lingsbrev, enskilda donationer samt försäljning av kort 
och presenter.

Efter avdrag för kostnader överfördes 538 miljoner kronor 
till UNICEFs arbete i världen och Sverige. 

UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att or-
ganisationen står under granskning av Svensk Insam-
lingskontroll (SIK). Enligt SIK:s regelverk ska 75 procent 
gå till verksamheten, och organisationen måste ha en 
redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. 
År 2021 gick 85 procent av UNICEF Sveriges intäkter 
till verksamheten.

2021 i siffror

  Privatinsamling 84%

  Företagsinsamling 16%
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Covax är det största vaccinsamarbetet i historien, och 
från februari fram till årsskiftet hade UNICEF distribuerat 
livräddande vaccin till 144 låg- och mellaninkomstländer 
motsvarande en miljard doser. UNICEF levererade även 
nära 817 miljoner sprutor till 102 länder, 397 miljoner an-
siktsmasker, mer än 40 900 syrgastuber och 8,7 miljoner 
testkit för covid-19. Vi har även utbildat och utrustat sjuk-
vårdspersonal så att de har kunskap och material för att 
vårda de som kräver medicinsk behandling. 

Tack vare bidrag från generösa privatpersoner och företag 
har vi tillsammans skapat en mer jämlik fördelning av vac-
cin världen över, och bättre förutsättningar för människor 
som drabbats hårt av pandemins konsekvenser. Engage-
manget från privatpersoner och företag har varit stort. 

ENGAGERADE FÖRETAG OCH PARTNERS

Under våren drog en andra dödlig våg av covid-19 in över 
Indien och medicinsk utrustning var på väg att ta slut. Då 
valde flera företag, bland annat UNICEFs partner Ericsson, 
att stötta katastrofarbetet i landet.

Ericsson gav en initial donation på två miljoner kronor, 
och matchade därefter också insamlade medel från an-
ställda i 95 länder. Totalt uppgick donationen till hela nio 
miljoner kronor. Genom donationen bidrog Ericsson, till-
sammans med medarbetarna, till att stärka Indiens häl-
sosystem både på kort, och på lång sikt. 

AB Volvo, Afry och Autoliv var andra svenska företag som 
också bidrog finansiellt till Covax.

DEN EXTRA SPRUTAN TILL VÄRLDEN

Under sommaren när pandemiläget i Sverige såg ut att 
ljusna, startade UNICEF Sverige en insamlingskampanj 
till Covax som syftade till att öka takten på tillgång och 
distribution av vaccin runt om i världen.

Kampanjen hade ett tydligt budskap som var enkelt att 
relatera till för att mottagaren: ‘den extra sprutan tar man 
inte själv, utan den ger man till världen‘.

Vid tillfället för kampanjen hade alla svenskar över 18 år 
fått erbjudande om en andra dos, så vaccination var ett 
aktuellt samtalsämne hos många och tröskeln för att ge 
skydd till en medmänniska i en annan del av världen, 
var troligtvis låg. Kampanjen drog under sommarmå-
naderna in drygt åtta miljoner kronor och kom att bidra 
till att fler människor i världen fick tillgång till vaccin 
mot covid-19.

Pandemin hotar årtionden av framsteg för barns hälsa, 
utbildning och utveckling. Genom Covax-samarbetetkan 
vi se till att livsviktiga insatser för barn fortsätter, öppna 
skolor och bygga tillbaka en bättre värld för alla barn.

Som världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtionden av erfarenhet när 
det gäller att organisera vaccinleveranser. Därför fick vi det historiska uppdraget att 
förse världen med vaccin mot covid-19 inom det globala vaccinsamarbetet Covax. 
Ett initiativ som innefattar såväl informationsspridning, som insamling av medel för 
att stoppa pandemins framfart. 

Ett historiskt och lyckat samarbete
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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 
2021-01-01–2021-12-31

Styrelsen och generalsekreteraren för UNICEF Sverige, 
med säte i Stockholm, upprättar härmed följande redo-
görelse för 2021 års verksamhet. 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

UNICEF Sverige är en ideell organisation och en av 
UNICEFs 32 nationalkommittéer. Uppdraget är att mobili-
sera finansiella resurser, påverka och utbilda för att göra 
barns rättigheter till verklighet för alla barn. 

Under 2021 genomfördes flera förändringar och investe-
ringar för att framtidssäkra organisationen, både i system, 
kompetens, organisation och arbetssätt för att möta ut-
maningar och bättre kunna ta tillvara nya möjligheter så 
som den ökade digitaliseringen. 

SAMMANFATTNING AV ÅRET

2021 var ett bra år för UNICEF Sverige. Verksamhetens 
intäkter uppgick till 634 miljoner kronor (696). Av dessa 
överfördes 514 miljoner kronor (571) till UNICEFs arbete 
globalt och 24 miljoner kronor (22) gick till vårt arbete för 
barn i Sverige med syfte att driva aktivt opinionsbildan-
de arbete för att stärka barns rättigheter i Sverige. Exem-
pelvis seminarier, remissvar och utbildningar till skolor, 
idrottsföreningar och myndigheter.

2021 var också året då UNICEF Sverige fokuserade på och 
investerade i sin fortsatta framtidssäkring. Vi har satsat 
på digitalisering och på att förbättra våra system samt 

rekryterat nya kompetenser. Vi har även förändrat orga-
nisation och arbetssätt för att ännu bättre möta våra mål 
både vad gäller resursmobilisering och påverkan liksom 
att inte enbart jobba för, utan också med barn och unga. 
Detta arbete fortsätter under 2022.

En mycket viktig händelse för UNICEF Sverige under 2021 
var att UNICEFs globala innovationskontor (UNICEF Office 
of Innovation) flyttade sitt huvudkontor till Sverige. Etable-
ringen kommer att fortsätta under 2022. Syfte är att driva 
innovation till nytta för barn och unga och som möter de-
ras behov, samt att tillsammans med andra aktörer kunna 
skala upp goda idéer. Att kunna dra nytta av det svenska 
ekosystemet för innovation är en stor fördel för UNICEF 
Sverige. Vi bedömer att det kommer att skapa möjligheter 
för samarbeten som ger möjlighet till ökad påverkan inom 
våra prioriterade områden såsom utbildning och klimat, 
liksom öppna upp möjligheter för nya partnerskap med 
näringslivet såväl som med relevanta myndigheter. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Övergripande
UNICEF Sverige har ambitiösa mål i sitt arbete för barns 
rättigheter, både i vårt påverkansarbete och vad gäller re-
sursmobilisering då behoven för barnen är enorma. De 
negativa konsekvenserna av pandemin har varit stora för 
barn, inte minst på grund av skolstängningar och ökad 
fattigdom. Omvärlden har också ändrats utifrån beteen-
den, digitalisering och förväntningar hos givare, samar-
betspartners och intressenter, vilket gör att vi som organi-
sation behöver möta och matcha dessa förväntningar på 

Förvaltningsberättelse 2021
Siffror inom parentes avser förra året.
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bästa sätt för att leverera resultat för alla barn. Att stärka 
vår förmåga att vara innovativa och kunna skala upp lös-
ningar som möter barns behov blir allt viktigare. Under 
2021 genomfördes ett stort arbete kopplat till flytten och 
etableringar av UNICEFs globala innovationskontor i Sve-
rige, Stockholm.

UNICEF Sverige fokuserar, precis som UNICEF globalt, 
alltmer på att säkra barn och ungas deltagande i allt vi 
gör. Det vill säga att vi inte bara arbetar för barn, utan 
även med barn och unga. Därför lanserade vi under 2021 
U-Report, ett digitalt verktyg för barn och unga att göra 
sina röster hörda. 

Fokus för organisationen har under året därför varit att se 
till att vi är rätt rustade inför framtiden, både med kom-
petensförsörjning såväl som digitalisering och utveckling 
av system och arbetssätt. Flera viktiga rekryteringar har 
gjorts under 2021 inte minst på det digitala området. 

Under 2021 pågick även ett stort arbete i den globala or-
ganisationen för att ta fram den strategiska planen för 
2022-2025, och vi har även på nationell nivå tagit fram 
en strategisk plan för 2022-2025 (Joint Strategic Plan) till-
sammans med våra medarbetare, där en stor del handlar 
om att säkerställa att vi som organisation står rustade på 
bästa sätt i framtiden för att kunna leverera resultat för 
barn runt om i världen. Tre övergripande mål har etable-
rats; att stå upp för barns rättigheter (Influence), att mobi-
lisera resurser för barn (Income) samt att vara innovativa 
och arbeta för och med barn och unga (Participation and 
Innovation). Allt för att säkra bästa möjliga resultat och ef-
fekt (Impact) för barn och unga både i Sverige och globalt.

Påverkan
UNICEF Sverige har under 2021 fortsatt att på olika sätt 
växla upp sitt arbete för att vara en stark röst i att stå upp 
för alla barns rättigheter med stort fokus på barns rätt till 
inflytande och delaktighet. Vi har inlett samarbete med 
en rad ledande barn- och ungdomsorganisationer och 
lanserat UNICEF globala verktyg U-Report i Sverige för 
att möjliggöra för barn att komma till tals i viktiga frågor 
som rör dem. 

Påverkansarbetet har till stor del fokuserat på pandemins 
konsekvenser för barn runt om i världen där barns psy-
kiska hälsa har spelat en stor del. Vi har lanserat både en 
global och nationell rapport som belyser de stora utma-
ningar vi har kring barns mentala hälsa och vikten av att 
kraftsamla för att säkra barns rätt till en god hälsa och 
utveckling. Vi har också varit tongivande kring behovet 
av rättvis och effektiv tillgång till vaccin för alla världens 
länder som rätt väg framåt ur pandemin.

Vi har i övrigt fortsatt att påverka lagförslag och policy-
utveckling inom våra prioriterade barnrättsområden, till 
exempel förslag till ny socialtjänstlag och nationell hand-
lingsplan för att stoppa våld mot barn. 

Fortsatt stor efterfrågan på vår kompetens i form av ut-
bildningar och material kring barns rättigheter och prak-
tisk tillämpning av barnkonventionen till både offentliga 
aktörer, ideella sektorn och näringsliv.

Resursmobilisering
Vi har under flera års tid arbetat mot att bli mer agila och 
snabbrörliga för att alltid vara relevanta för givare, partners 
och intressenter. Ambitionen har varit att snabbare anpas-
sa oss efter omvärlden och våra givares och intressenters 
behov och krav. Ambitionen är att fortsätta att effektivisera 
och optimera, arbeta mer datadrivet och utveckla vår digi-
tala närvaro samt att vi arbetar kontinuerligt med föränd-
ring och innovation. Dessa delar återfinns också i UNICEFs 
globala plan och stöttas av UNICEF Sveriges styrelse.  

Då digitaliseringen är en viktig komponent i att skapa re-
sultat framåt, har vi tillsammans med en extern partner 
och med utgångspunkt i vår strategiska plan, strukturerat 
organisation och kompetenser så att vi som verksamhet 
är utformad på det sätt vi behöver för att nå våra mål, 
både på kort och lång sikt.

Diversifiering, automatisering, Always on och att sätta 
givaren i fokus är nyckelbegrepp liksom att vara den så 
kallad “Preferred Partner” och bistå näringslivet i att nå 
målen i Agenda 2030. 

Partnerskap med företag och filantropi har utvecklats un-
der 2021, både genom att förnya pågående partnerskap 
och att skaffa nya partners och stora givare. Under året 
har ett nytt erbjudande mot filantroper utvecklats. 

Insamlingen från privatpersoner har gått bra under året. 
Under 2021, ett år som återigen till stor del har präglats av 
pandemin, genomfördes flera kampanjer som fick många 
privatpersoner att bli Världsföräldrar (månadsgivare), 
handla i vår gåvoshop och ge andra gåvor. En av våra 
framgångsrika insamlingskampanjer genomfördes under 
sommaren i samband med att Sveriges befolkning fick 
sina vaccinationssprutor mot covid-19. Då sjösatte vi en 
vaccinationskampanj med syfte att stoppa spridningen av 
covid-19 i världen där vi bland annat använde budskapen 
‘den extra sprutan tar man inte själv, utan den ger man till 
världen’ och ‘nu vaccinerar vi världen mot covid-19, köp 
den extra sprutan på unicef.se’. Som tidigare år hade vi 
i maj en insamlingsgala i TV4 “Världens viktigaste kväll” 
där det huvudsakliga syftet var att rekrytera fler Världs-
föräldrar och vi samlade även in gåvor från företag i sam-
band med galan. På grund av rådande reserestriktioner 
bestod årets inslag i tv-galan av material från tidigare år. 
2021 års gala resulterade i ett lägre antal nya månadsgiva-
re än tidigare år, varför vi gör ett omtag till nästa år. Vi har 
också fortsatt att rekrytera månadsgivare genom digitala 
kanaler, Face-to-Face, Direct Mail och telemarketing. Året 
avslutades som tidigare med en julkampanj, där vi gick ut 
med budskapet ‘dina pengar är värda mer än du tror’, för 
att uppmana nya och befintliga givare att köpa julklappar 
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som räddar barns liv genom att handla i vår gåvoshop. 
Intäkterna i kampanjen kom framförallt från privata givare 
men även företag. 

Privatgåvor
Under 2021 har många givare generöst valt att stödja 
UNICEFs arbete för alla barn. Gåvorna från svenska folket 
och insamlingen från privatpersoner (exklusive filantro-
pi) uppgick till totalt cirka 534 miljoner kronor (529) vil-
ket är en ökning med 1 procent från 2020. Därmed ser 
vi en ökning av givandet från privatpersoner även under 
2021, vilket är glädjande under ännu ett år som präglats 
av pandemin. 

Den största delen av privatgåvorna kommer från våra 
Världsföräldrar (månadsgivare). Våra Världsföräldrar upp-
gick vid årets slut till 289 561 (290 970) och bidrog med 
cirka 441 miljoner kronor (433) vilken är en ökning med 
2%. En stor del av de nya månadsgivarna rekryterades i 
samband med vår insamlingsgala i TV4, samt via digitala 
kanaler, Face-to-Face-rekrytering och telemarketing. 

Det fina resultatet är till stor del tack vare våra månads-
givare och också alla givare som skänker enskilda gåvor 
löpande under året, från vilka vi fått intäkter på cirka 68 
miljoner kronor, till exempel i samband med mors dag, 
fars dag samt jul då även företag bidrar generöst. Vidare 
samlade vi också in många gåvor under året till arbetet 
med att stoppa pandemin runt om i världen. Vi har även 
tacksamt mottagit flera testamenterade gåvor, där intäk-
terna från testamenten ökat med hela 49% under året till 
ett värde av 15 miljoner kronor (10). 

BETYDELSEFULLA FÖRETAGSSAMARBETEN  
OCH STORA GIVARE

Några av UNICEF Sveriges samarbetspartners under 2021 
var Ericsson, PostkodLotteriet, H&M Foundation, Gina Tri-
cot, Sandvik Coromant, Pictura, Wackes, TV4, Företag för 
Malawi och Akelius Foundation. 

De största företagsintäkterna kom under 2021 från Erics-
son, PostkodLotteriet samt H&M Foundation. 

Ericsson
Sedan augusti 2020 samarbetar Ericsson med UNICEF för 
att globalt kart lägga skolans internetuppkoppling i 35 län-
der. Samarbetet ska fram till 2023 hjälpa till att identi fiera 
var upp koppling saknas och bidra till att skolor och barn 
världen över får till gång till internet, information och möj-
ligheter att påverka. 

Samarbetet mellan Ericsson och UNICEF är ett viktigt stöd 
till Giga-initiativet, vars mål är att alla skolor ska få en bra 
internetuppkoppling. Initiativet lanserades 2019 och leds 
av UNICEF och International Telecommunication Union 
(ITU). Ericsson bidrar med finansiellt stöd samt med viktig 
teknisk expertis och värdefull branscherfarenhet. 

Under 2021 engagerade sig Ericsson även för situationen i 
Indien, där en omfattande andra våg av Covid-19 ledde till 
en humanitär kris. Ericsson genomförde en stor intern in-
samlingskampanj för att engagera sina medarbetare runt 
om i världen att skänka ett bidrag till UNICEFs katastrofar-
bete i Indien samtidigt som Ericsson matchade beloppet 
och donerade en engångsgåva. Engagemanget i företaget 
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var stort och donationen bidrog till att UNICEF kunde byg-
ga två oxygen plants på plats i Indien samt tillhandahålla 
viktiga RT-PCR test-maskiner till en mängd sjukhus. 

Svenska Postkodlotteriet
Sedan augusti 2008 är UNICEF Sverige förmånstagare till 
Postkodlotteriet. Genom åren har vi mottagit mer än 330 
miljoner kronor från dem till arbetet med barns rättigheter.  

Postkodlotteriets pengar har bland annat använts till att 
hjälpa barn som drabbats av hiv och aids i Malawi, stöd 
till gatubarn i Paraguay, och till UNICEFs katastrofarbete 
i Haiti.

Sedan 2016 stödjer Postkodlotteriet UNICEFs arbete för 
barn i katastrofer. I krigs- och katastrofområden är det 
livsviktigt att prioritera barnen i hjälparbetet. De är mest 
sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, 
mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot 
övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Med 
stöd av Postkodlotteriet kan vi se till att barn som behöver 
det allra mest, i katastrofer där behovet är som störst, får 
den hjälp de behöver.

H&M Foundation
H&M Foundation har under flera år varit en global och 
viktig samarbetspartner till UNICEF kopplat till utbildning 
och barns tidiga utveckling. Sedan 2014 har H&M Foun-
dation satsat över 110 miljoner kronor för att UNICEF ska 
kunna ge de mest utsatta barnen den bästa möjliga star-
ten i livet och göra dem bättre förberedda för skolan. 2019 
ändrade H&M Foundation sin strategiska inriktning vilket 
medför att stödet till UNICEF har minskat i omfattning. 
Genom ett nytt avtal fortsatte vi under 2021 arbetet för 
barns tidiga utveckling med fokus på barn med funktions-
hinder i Uganda, Peru och Bulgarien. 

Filantropi och stora donationer
Under 2021 fick UNICEF Sverige ett nytt samarbete med 
ABBA genom låten “Little Things” där gruppen skänker 
sina intäkter från låten till förmån för UNICEFs arbete med 
skydd av barn. Ett nytt koncept för filantropiprogrammet 
har tagits fram och innefattar kommunikation för hela gi-
varresan, från första möte till återrapportering. Nya arbets-
sätt för att identifiera, segmentera och bearbeta nya givare 
har införts. Nytt arbetssätt för arbetet med givarvård för 
befintliga och nya stora givare har införts. Samarbetet 
med UNICEF globalt har fördjupats på flera plan under året 
i syfte att implementera framgångsrika koncept och hitta 
fler vägar att nå ut till nya givare. Det har bland annat re-
sulterat i att en av våra stora givare numera ingår i UNICEF 
International Council som är ett nätverk för de största in-
ternationella givarna internationellt inom organisationen. 

VÅRT PROGRAM- OCH PÅVERKANSARBETE

Programavdelningen arbetar med kunskapshöjande in-
satser om barns rättigheter, lagförslag och policyutveck-
ling, analyser, remissbesvarande och projekt inom våra 

prioriterade sakfrågor. Vi arbetar aktivt med politisk påver-
kan och opinionsbildning genom debattartiklar, semina-
rier, rapportlanseringar, deltagande i referensgrupper och 
utspel i både traditionella och sociala medier. Vi medverkar 
vanligtvis i olika forum såsom Barnrättsdagarna, Socio-
nomdagarna, Järvaveckan och Almedalen.

UNICEF Sverige arbetar för att barnkonventionens ställ-
ning ska stärkas och tillämpas bättre på alla samhällsnivå-
er. Vi fokuserar på områden där barn är särskilt utsatta och 
där Sverige har fått kritik av bland annat FN för att inte leva 
upp till bestämmelserna i barnkonventionen. Utöver barn-
konventionens bestämmelser följer UNICEF Sverige också 
hur regeringen lever upp till de globala målen i Agenda 
2030. Exempel på prioriterade områden:

• Stärka implementeringen av barnkonventionen 
i praktiken

• Stärka barnkonventionens genomslag i skolan
• Öka delaktigheten för barn och unga
• Skydda barn som lever i social utsatthet och utsätts 

för våld
• Psykisk hälsa hos barn och unga
• Stärka barnrättsperspektivet i biståndet
 
En av våra fokusfrågor har varit att följa rättsutvecklingen 
av barnkonventionen som svensk lag. Vi presenterade un-
der året en rapport där vi granskat domar från 2020 för att 
se i vilken utsträckning som barnkonventionen tillämpas 
av domstolarna, och då främst artiklarna om barnets bästa 
och barnets rätt att komma till tals. Granskningen visar 
sammantaget att det finns en medvetenhet om barnkon-
ventionen inom domstolsväsendet, men att kunskapen be-
höver bli större om barns rättigheter och särskilda behov.

Vårt arbete med att sprida kunskap om barnkonventionen 
och dess praktiska tillämpning har också fortsatt under 
året med ett stort fokus på barns rätt att komma till tals 
och vara delaktig i beslut som rör dem. Vi lanserade en 
handbok för barns delaktighet och inflytande med syftet 
att sprida kunskap om varför det är viktigt att göra barn 
delaktiga och vilka konkreta metoder som kan användas 
i en en rad olika verksamheter. Handboken har spridits 
till en rad olika målgrupper som arbetar direkt med barn 
både inom det offentliga och ideell sektor. Vi har också 
fått många förfrågningar och genomfört utbildningar uti-
från handbokens innehåll.

För att ytterligare förstärka vårt nationella arbete med 
barns delaktighet lanserade vi under året UNICEFs globala 
verktyg U-Report, en plattform där barn och unga kan göra 
sina röster hörda och uttala sig i frågor som är viktiga för 
dem och få möjlighet att bidra till lösningar. Vi har också 
fått ett mer fördjupat samarbete med ett antal barn- och 
ungdomsorganisationer för att se på gemensamma for-
mer för samarbete och skapa förändringar för barns rät-
tigheter. Vi har till exempel samarbetat med barn och unga 
i klimatfrågan och gemensamt arbetat för att lyfta barns 
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röster i politiska beslut och deltagande på olika nivåer så-
som den globala klimatkonferensen COP 26 i Glasgow.

En viktig del av årets påverkansarbete handlade om att 
lyfta pandemins konsekvenser för barn runt om i världen 
och i Sverige. Skolstängningar, krav på fysisk och social 
distans, isolering i hemmet med minskat umgänge med 
vänner, uteblivna fritidsaktiviteter, oro för familjens eko-
nomi/arbetslöshet och släktingars hälsa och eventuella 
död, har fått och kommer att få stor betydelse globalt för 
många barns psykiska och fysiska välbefinnande under 
lång tid framöver. Vi lanserade UNICEFs årliga flagg-
skeppspublikation State of the World's Children som foku-
serade på temat “Mental Health – Breaking the Silence”. 
Psykisk hälsa har länge varit ett eftersatt område som nu 
har hamnat i fokus med anledning av pandemin och hur 
den kraftigt påverkat barns och ungdomars liv världen 
över. I år har även situationen för barn och unga i Sverige 
lyfts fram genom en fördjupad nationell rapport “Lyssna, 
vi har något att säga!”. Rapporten gjordes i samarbete 
med Karolinska Institutet och Trygg-Hansa med syftet att 
samla in data från barn och unga i Sverige, för att möjlig-
göra för dem att själva få komma till tals om vad de anser 
orsakar psykisk ohälsa och vad de anser behöver göras 
för att fler barn och unga ska må bättre.

Vårt samarbete med Bill och Melinda Gates foundation 
fortsatte under året med stort fokus på vaccin och på-
verkansarbete för att säkra tillgång till rättvis och effektiv 
fördelning av covid 19-vaccin världen över (Covax).

Ett antal remissvar och skrivelser har lämnats in från 
UNICEF Sverige under året; framtidens socialtjänst, pla-
cerade barn på SiS-hem samt barnets bästa när vård en-
ligt LVU upphör.

Fler skolor har under året anslutit sig till vårt projekt Rät-
tighetsbaserad skola och vår skolkampanj genomfördes 
under året i digital form med många engagerade elever. 
Vår modell Barnrättskommun har fortsatt lanserats och 
presenterats till en rad kommuner runt om i landet som ett 
sätt att förverkliga barnkonventionen som lag i praktiken. 
Vi hoppas på fler samarbeten under nästa år när bättre 
förutsättningar ges för långsiktigt systematiskt arbete. 

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

UNICEF Sverige har som policy att omgående sälja gåvor 
som fast egendom, aktier eller andra finansiella instru-
ment så snart de erhållits. Detta för att respektera gåvans 
nominella värde vid gåvotillfället. UNICEF Sverige speku-
lerar aldrig med givarnas gåvor.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

UNICEF Sverige arbetar aktivt för att vara en hållbar orga-
nisation både miljömässigt och socialt. 

En socialt hållbar arbetsplats är inkluderande, jäm-
lik och tolerant. Där känner sig människor delaktiga i 

organisationen och har tillit till ledning och styrelse. Att 
arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa en ar-
betsplats där människor trivs och kan leva ett gott liv, där 
de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och 
det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa. 
Eftersom social hållbarhet i första hand handlar om att 
människor ska må bra pratar vi ogärna om lönsamhet och 
effektivitet i det här sammanhanget. Men faktum är att 
den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig för pro-
duktiviteten – en person som trivs på sitt jobb presterar 
sannolikt bättre. UNICEF Sverige satsar på att vara en so-
cialt hållbar arbetsplats och skapa de bästa förutsättning-
arna för våra medarbetare.

Vi köper miljövänliga produkter till kontoret, vi köper grön 
el, klimatkompenserar resor men strävar efter att minime-
ra antalet resor. Vi strävar efter att skapa en hållbar ar-
betsmiljö och arbetssituation för våra anställda. Ett sätt 
att kontinuerligt mäta hur våra anställda mår har införts. 
Vi ställer krav på våra leverantörer att ha kollektivavtal 
för sina anställda. Vi arbetar för att säkerställa ekonomisk 
hållbarhet där vi ställer krav på att hela flödet av medel 
granskas i flera led. Vi ser regelbundet över våra kostna-
der för att säkerställa att givarnas gåvor når ändamålet.

INTERNT ARBETE MED UNICEF

Både UNICEF Sveriges generalsekreterare och ordföran-
de är aktiva i UNICEFs globala arbete och nätverk. UNICEF 
Sveriges ordförande är observatör i Standing Group som 
representerar nationalkommittéerna i den globala or-
ganisationen och generalsekreteraren medverkar i flera 
arbetsgrupper.

En viktig fråga för UNICEF på global nivå under 2021 var 
antagandet av en ny strategisk plan för 2022–2025. Planen 
stakar ut riktningen för organisationen och prioriterade 
områden för perioden. Planen och de prioriterade områ-
dena togs fram i konsultation med barn och unga. Fortsatt 
reformering har även varit en prioriterad fråga, för att än 
mer effektivt och genom nya arbetssätt och samarbeten 
öka resursmobilisering för barn inklusive i partnerskap 
med näringslivet liksom att ytterligare stärka vårt påver-
kansarbete och barns möjligheter att själva komma till tals 
och delta. Den dominerande frågan var att möta de stora 
konsekvenserna av Covid-19 för barn, inte minst i termer 
av nedstängda skolor, avstannade vaccinationer samt en 
ökad utsatthet för barn. UNICEFs viktiga roll i distribution 
av vacciner till världens minst utvecklade länder kopplat 
till Covax var i fokus i slutet av året. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

UNICEF Sverige tror på en fortsatt möjlighet att öka mo-
biliseringen av resurser från både privatpersoner och fö-
retag. Därav vår fortsatta satsning att framtidssäkra vår 
organisation inte minst på det digitala området, vara inn-
ovativa och skapa nya möjligheter till samverkan och part-
nerskap, liksom att tydligt stå upp för barns rättigheter och 
öka möjligheterna för delaktighet. 
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Vi ser en försiktig ökning av gåvor från privatpersoner. Vi 
ser ökade utmaningar avseende insamling från företag och 
jobbar därför fram nya strategier som ska hjälpa oss att hit-
ta nya partners och tydligare koppla vårt arbete till agenda 
2030 och de stora utmaningar barn står inför globalt och 
ge företag och privatpersoner möjlighet att göra skillnad. 

Vi ser fram emot att vårt nya CRM-system ska öka möj-
ligheterna till automatisering och att ytterligare anpassa 
erbjudanden till våra målgrupper, liksom att den fortsatta 
digitaliseringen ska ge nya möjligheter att delta i och följa 
UNICEFs arbete såsom till exempel digitala fältresor.

Vi följer kontinuerligt genomförandet av barnkonventio-
nen i Sverige och står tydligt upp för alla barns rättighe-
ter. Vi kommer öka takten i vårt arbete med att driva den 
viktiga frågan om barn och ungas rätt till inflytande och 
delaktighet inklusive ratificeringen av det tredje tilläggs-
protokollet om individuell klagorätt för barn. Vi ser över 
och vidareutvecklar vårt samarbete med kommunerna för 
att kunna öka antalet kommuner som arbetar systema-
tiskt med praktisk implementering av barnkonventionen 
i konceptet Barnrättskommun, “Child Friendly Cities”. Vi 
fortsätter att arbeta med vårt metodstöd till skolor, Rättig-
hetsbaserad Skola, och annat skolmaterial. 

Stora delar av världen påverkas fortfarande av pandemin 
och dess effekter. Vi ser ett fortsatt behov av att samla in 
medel till arbetet att stoppa spridningen av covid-19, bland 
annat genom Covax-samarbetet. Effekterna av pandemin 
har också till viss del lett till ett förändrat konsumentbeteende 

på vår marknad, något som påverkar vårt insamlingsarbete 
och således kräver både anpassning och snabbare utveck-
ling inom flera områden, särskilt digitalisering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

UNICEF Sverige har startat en insamling kopplat till kon-
flikten i Ukraina. UNICEF har funnits på plats innan konflik-
ten inleddes och skalar nu upp verksamheten för att hjälpa 
barnen i Ukraina. Vi har skrivande stund samlat in över 18 
miljoner kronor.

VÅRA AMBASSADÖRER OCH ANDRA KÄNDA PROFILER

UNICEF Sveriges ambassadörer är välkända i breda mål-
grupper och hjälper oss att sprida vårt budskap och mobi-
lisera resurser till UNICEFs verksamhet. Följande profiler 
var ambassadörer under 2021: Eva Röse, Jenny Ström-
stedt, Kajsa Bergqvist, Lill Lindfors, Mark Levengood, 
Morgan Alling, Victor Nilsson Lindelöf och Maja Nilsson 
Lindelöf. Ambassadörerna har medverkat vid ett antal till-
fällen under året, bland annat i våra kampanjer och kom-
munikationen kring TV-galan. Inga fältbesök har ägt rum 
på grund av pandemin men möten har skett med samtliga 
ambassadörer för att upprätthålla dialogen och fortsätta 
bygga relationerna. 

Under året har även andra kända profiler och influencers 
stöttat oss och spridit vår kommunikation i sina kanaler. 
Dessa personer är enormt viktiga och gör det möjligt för 
oss att nå målgrupper vi själva inte skulle ha nått. Tack 
vare stort engagemang från dessa profiler var fars dag 
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och julen de kampanjer som PR-mässigt hade högst räck-
vidd sett till antal följare under året.

FÖRVALTNING

Styrelsen är ansvarig inför årsstämman. Mellan årsstäm-
morna är styrelsen högsta ansvariga organ för styrning 
och ledning av UNICEF Sverige. Förutom sin kontroll-
funktion har styrelsen en strategisk och policygrundande 
uppgift. Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret 
till generalsekreteraren. Under 2021 har styrelsen bestått 
av tio ordinarie ledamöter samt en personalrepresentant. 
Styrelsen har haft sex (6) ordinarie möten under året, ett 
konstituerande möte, en ordinarie årsstämma, en extra 
årsstämma samt en arbetsdag i augusti. Under 2021 antog 
styrelsen nya stadgar i linje med UNICEFs globala riktlinjer 
för Good Governance.

UNICEF SVERIGES STYRELSE

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av årsstäm-
man. Styrelsen består av tio ledamöter varav en ordfö-
rande, en vice ordförande och åtta ordinarie ledamöter. 
Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsens möten. 
Personalen har rätt att utse en representant i styrelsen.

Ordinarie ledamöter:

Maj-Inger Klingvall (6), född 1946. Ordförande. Fil.pol.mag. 
Statsråd 1996–2001, riksdagsledamot 1988–2002, ambas-
sadör 2002–2011.

Anders Palmgren (6), född 1954. Journalist, författare, kor-
respondent, kommentator, producent och reporter med 
stor erfarenhet av mediavärlden. Verkat som chef inom 
TV4 Nyheter och som styrelseledamot i Medieledarna, Pu-
blicistklubben och Marknadskommittén Brommapojkarna. 
Utbildad sjukskötare, ledare och journalist.

Eva-Maria Rask Turesson (5), född 1967. Programchef, in-
ternationellt utvecklings samarbete på Adoptionscentrum. 
Med bland annat juridisk och beteende vetenskaplig bak-
grund är Eva-Maria en fram trädande gestalt inom såväl 
svenskt som inter nationellt utvecklings arbete, inte minst 
som ledare inom organisa tioner som Adoptionscentrum, 
scout rörelsen och ForumCiv.

Johan Forsberg (6), född 1963. Johan har en bred kun-
skap inom exempelvis ekonomi, kommunikation och af-
färsutveckling, samt rik erfarenhet av styrelsearbete i olika 
miljöer och företag. Johan har stort engagemang i om-
världsbevakning och värderingsfrågor inom företagande, 
ledarskap, verksamhetsutveckling och innovation. Han är 
anlitad som stöd till ledningsgrupper och styrelser i utveck-
lings- och förankringsfrågor.

Johan Trouvé (6), född 1960. Vd för Västsvenska Handel-
skammaren, civil ingenjör från Industriell Ekonomi i Lin-
köping och har tidigare arbetat inom transport branschen, 
bland annat med miljö- och hållbarhets frågor. Sedan 2009 

leder han Handelskammarens dagliga arbete med att skapa 
de bästa förut sätt ningarna för att det väst svenska närings-
livet ska utvecklas. Johan har erfarenhet från styrelse arbete 
i både stiftelser, ägar ledda företag, statliga företag och 
orga nisa tioner. Han är styrelse ordförande i rekryterings-
företaget Maquire Group, samt ledamot i Stiftelsen Svens-
ka Mässan, Stiftelsen Korsvägen (Universeum Science 
Center), Transportstyrelsen och Mediernas Etiknämnd.

Johanna Hallin (6), född 1975. Johanna har omfattan-
de erfarenhet av styrelse arbete i både privat och ideell 
sektor, samt av inter nationellt arbete. Expert områdena 
mänskliga rättig heter, hållbar het och värderings driven 
affärs utveckling har tagit henne till över 70 länder genom 
karriären. Hon har grundat kunskaps labbet Inter Business 
och investerings bolaget Srey, och är just nu vd för Pondus 
Kommunikation.

Lennart Foss (6), född 1954. Lennart är tidigare koncern-
chef för NTM AB-Norrköpings Tidningars Media AB. Han 
har också tidigare varit vd för Expressen och VLT AB. Len-
nart har haft många tidigare styrelseuppdrag. Hans nuva-
rande styrelseuppdrag, förutom, UNICEF Sverige, är bl.a. 
ordförande för MTD- MorgonTidig Distribution och leda-
mot i PP Pension. Lennart var också utsedd av regeringen 
att utreda och förhandla ett nytt filmavtal 2011-2012.

Pegah Afsharian Torghabehi (5), född 1989. Pegah är med-
grundare och ordförande för Kompis Sverige. Hon har 
studerat kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid 
Lunds universitet och har även gått Höj Röstens politiker-
skola. Pegah är styrelseledamot i Invitationsdepartementet 
och tidigare ledamot i Mattecentrum.

Peter Mattsson (6), född 1970. Sportchef på Riksidrotts-
förbundet. Framträdande företrädare för en jämlik och 
inkluderande idrott med bred erfarenhet av internationell 
samverkan och projektarbete.

Tiina Nummi-Södergren (6), född 1965. Tidigare general-
sekreterare för MyRight. Jurist med särskild inriktning på 
samhällsutveckling i frågor som rör jämlikhet, fattigdoms-
bekämpning och tillgänglighet utifrån ett långsiktigt inter-
nationellt hållbarhetsperspektiv.

Mikael Blixt född 1985, Personalrepresentant, barnrätts-
rådgivare skola

Som föredragande ingår: 
Pernilla Baralt, General sekreterare UNICEF Sverige

Sekreterare: 
Sophie Svensson, koordinator till general  sekreteraren

Valberedning
I valberedningen ingår följande personer: Odd Swarting 
(sammankallande), Ingrid Engdahl, Mona Arfs, Monica 
Green och Peter Eriksson.
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Resultat och ställning 

RESULTAT OCH STÄLLNING 2021 2020 2019 2018 2017

Balansomslutning i mnkr 103 101 116 120 142

Verksamhetsintäkter i mnkr 634 696 670 821 808

Bidrag till UNICEF 514 571 535 694 689

Ändamålskostnader i % 85% 85% 84% 88%  89%

Antal Världsföräldrar 289 561 290 970 282 210 275 016 247 359

©
 U

N
IC

E
F/

 F
ra

n
co



14UNICEF SVERIGE 2021

UNICEF Sveriges öronmärkta  
resurser gick till följande insatser 2021

HÄLSA 

• 16,2 miljoner till vårt globala arbete mot Covid-19
• Indien 8 miljoner Covid-19

UTBILDNING

• Nepal 1,4 miljoner till utbildning
• Grekland 4,2 miljoner till språkutbildning för barn på 

flykt
• Italien 8,3 miljoner till språkutbildning 
• Kazakstan 4,2 miljoner till språkutbildning
• Mexico 4,2 miljoner till språkutbildning
• Bosnien 5,5 miljoner till språkutbildning
• Serbien 1,3 miljoner till språkutbildning
• Ukraina 2,5 miljoner till språkutbildning
• Zambia 1,9 miljoner till utbildning 
• Globalt 14 miljoner till stärkande av digital utbildning, 

inklusive uppkoppling i skolor 
• Globalt 1 miljon i stöd till utbildning i olika länder 
• Bangladesh 2,2 miljoner till utbildning
• Globalt 4,5 miljoner för Generation Unlimited

SKYDD MOT VÅLD OCH EXPLOATERING

• Malawi 1,2 miljoner till skydd till utsatta barn 
• 2,9 miljoner för att stärka barn med 

funktionsnedsättning 
• Guatemala 3,7 miljoner mot barnäktenskap och till stöd 

för tonårsflickor  

KATASTROFINSATSER 

• Katastrofarbete 26 miljoner till insatser i olika kriser 
• Afghanistan 7,5 miljoner
• Libanon 3,1 miljoner som hjälp efter explosionen 

i Beirut
• Jemen 1 miljon till katastrofinsatser 
• Syrien och grannländer 2,3 miljoner till barn i 

flyktingläger 
• Centralafrikanska Republiken 3 miljoner

Alla globala samarbeten med UNICEFs regionkontor och fältkontor 

kring barns rättigheter är inte med i den här sammanställningen.
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Resultaträkning

BELOPP I TKR NOT 2021 2020

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 78 72

Gåvor 3 622 367 693 426

Bidrag 3 9 733 –

Övriga intäkter 4 2 186 2 193

Summa verksamhetsintäkter 634 364 695 691

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader 5,6 -538 430 -592 663

Insamlingskostnader 5,6 -85 052 -91 569

Administrationskostnader 5,6 -10 882 -11 459

Summa verksamhetskostnader -634 364 -695 691

Verksamhetsresultat – –

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 348 5

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -3 -617

Resultat efter finansiella poster 345 -612

ÅRETS RESULTAT -345 -612
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Balansräkning

BELOPP I TKR NOT 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 9 12 132 8 234

12 132 8 234

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 10 2 809 2 707

Inventarier, verktyg och installationer 11 1 369 1 770

4 178 4 477

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 534 642

Summa andra långfristiga värdepappersinnehav 534 642

Summa anläggningstillgångar 16 844 13 353

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 456 125 

Övriga fordringar 2 163 358

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 3 712 3 379

6 331 3 862

Kortfristiga placeringar   

Kassa och bank 

Kassa och bank 15 79 795 84 645

79 795 84 645

Summa omsättningstillgångar 86 126 88 507

SUMMA TILLGÅNGAR 102 970 101 860

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 65 470 68 006

Balanserat resultat 20 165 20 777

Årets resultat 345 -612 

85 980 88 171

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 10 031 6 389

Aktuell skatteskuld – 71

Övriga skulder 2 258 2 195

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 4 701 5 034

Summa skulder 16 990 13 689

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 102 970 101 860
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Rapport över förändringar i eget kapital

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Totalt eget  
kapital

Ändamåls- 
bestämda medel

Balanserat kapital 
inkl årets resultat

Ingående balans  2021-01-01 88 171 68 006 20 165

Förändringar i redovisade värden som redovisas direkt mot eget kapital

Ändamålsbestämt av årsstämman 65 470 65 470 –

Utnyttjade -68 006 -68 006 –

Summa förändringar i redovisade värden -2 536 -2 536

Omföring mellan poster i eget kapital

Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering av löpande avkastning  14 345 345

Summa Omföringar 345 345

Eget kapital  2021-12-31 85 980 65 470 20 510
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Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR NOT 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 345 -612

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 17 -4 1 894

341 1 282

Inbetald skatt -97 -163

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 244 1 119

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 443 5 422

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3 373 -12 836

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 174 -6 295

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -690 -2 375

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 441 -5 572

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar – –

Avyttring av finansiella tillgångar 107 107

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 024 -7 840

Årets kassaflöde -4 850 -14 135

Likvida medel vid årets början 84 645 98 780

Likvida medel vid årets slut 15 79 795 84 645
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Noter

NOT 1
REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Giva 
Sveriges styrande riktlinjer, årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till an-
skaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen er-
hållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 
i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetal-
ning från medlemmen och intäktsredovisas över den tids-
period som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång 
eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsva-
rande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om 
tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om or-
ganisationen har en skyldighet att återbetala till motparten 
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en 
tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan för-
brukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen av-
ser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas 
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som 
omsättningstillgångar.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla 
gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bi-
draget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till 
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den till-
gång som organisationen fått eller kommer att få.

Övriga intäkter
Övriga intäkter avser främst licensförsäljning och redovi-
sas vid faktureringstillfället.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: 
ändamålskostnader, insamlingskostnader, administrativa 
kostnader.

Ändamålskostnader består av information, opi-
nionsbildning samt bidrag till UNICEFs globala 
programverksamhet.

Insamlingskostnader består av kostnader som varit nöd-
vändiga för att generera externa intäkter såsom kostna-
der för insamlingskampanj, annonser, reklam, lönekost-
nader, tackbrev och dylikt, samt del av organisationens 
lokalkostnader och allmänna kontorskostnader.

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att 
administrera och driva organisationen. Administrationen 
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. 
Exempel på sådana kostnader är kostnader för extern revi-
sion, givarregister, årsstämma, upprättande av årsredovis-
ning samt löner och kostnader för administrativ personal.

Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form av löner och sociala 
avgifter och löpande utlägg kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklu-
sive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för 
tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kost-
nad linjärt över leasingperioden.

Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 

 Belopp i tkr om inget annat anges.
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kurs. Ickemonetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället.

Balansräkningen
Tillgångar 
 
Immateriella tillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvär-
vats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.

Internt upparbetade  
immateriella tillgångar Nyttjandeperiod

Utveckling av system business intelligence (BI)   10 år
Utveckling av CRM-system     10 år
Nystart Dynamics 365 Business Central    10 år
Utveckling av hemsida, unicef.se    10 år

Nyttjandeperioden överstiger 5 år då Qlik Sense är en flexi-
bel lösning som medger enkel anpassning till ändrade om-
ständigheter. Därför bedöms nyttjandeperioden vara minst 
10 år. CRM systemet utvecklas på en flexibel plattform, Sa-
lesforce, som ska kunna möta framtida behov samt kunna 
anpassas till ändrade omständigheter. Därför bedöms nytt-
jandeperioden vara minst 10 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-
brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid an-
skaffningstillfället i då rådande prisnivå.

 Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och installationer   5 år
Möbler   5 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet   10 år
Datorer och programvara   3 år

Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansda-
gens kurs. Ickemonetära poster räknas inte om utan redo-
visas till kursen vid anskaffningstillfället.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas 
ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 
medel. Se även eget kapital rapporten.

Medlen avser överföring till fältverksamheten i de olika 
programländerna och utbetalas i maj följande år.

NOT 2  
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusi-
ve förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden.

Nyttjandeperiod och värdering av immateriella tillgångar 
Organisationens ledning utvärderar värdering och faststäl-
ler bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängan-
de avskrivning för organisationens immateriella anlägg-
ningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk 
kunskap om motsvarande tillgångars nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperiod samt bedömda nyttjande värden prövas 
varje balansdag och justeras vid behov om det föreligger 
ett nedskrivningsbehov. En snabbare teknologisk utveck-
ling kan aktualisera en förändrad bedömning av nyttjan-
deperiod och/eller nedskrivningsbehov.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
 
NOT 3
INSAMLADE MEDEL

Gåvor som redovisats i  
resultaträkningen

 
2021

 
2020

Insamlade medel:

Allmänheten 533 510 529 219

Företag 88 769 164 029

Operation Dagsverke 88 178

Summa gåvor 622 367 693 426

Bidrag som redovisats i  
resultaträkningen

Övrig bidrag 9 733 –

Summa offentliga bidrag 9 733 –

Summa bidrag 9 733 –

Summa insamlade medel 632 100 693 426

NOT 4  
ÖVRIGA INTÄKTER

2020 2021

Licensintäkter 2 029 1 924

Övriga intäkter 157 269

2 186 2 193

UNICEF bedriver endast försäljning via licenspartners.
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NOT 5  
ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER 
OCH ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER

Medelantalet anställda
2021  

varav män
2020  

varav män

Sverige 73 
13

72 
14

Samtliga anställda är tjänstemän.

 
Redovisning av könsfördelning  
i företagsledningar

2021-12-31  
andel kvinnor

2020-12-31  
andel kvinnor

Styrelsen 50% 50%

Övriga ledande befattningshavare 71% 75%

Löner och andra ersättningar 
samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader

 
 

2020 

 
 

2020 

Löner och ersättningar 34 907 33 750

Sociala kostnader 15 697 13 975

(varav pensionskostnad)1 (3 924) (3 259)

 
1 Av organisationens pensionskostnader avser 374 tkr (372) 
generalsekreteraren.

Löner och andra ersättningar fördelade 
mellan styrelseledamöter m.fl. och 
övriga anställda

 
 

2021 

 
 

2020 

Styrelse och 
[generalsekreteraren/kanslichefen/VD/]
Löner och andra ersättningar 1 289 1 353

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar 33 618 32 397

Vid extra årsstämman i september 2021 beslutades att styrelsens 
arbete ska ske utan arvode. Tidigare utgick arvode med 500 kr per 
möte (till sept 2021)

Ideellt arbete
Under året har ca 100 (200) personer arbetet ideellt för or-
ganisationen, framförallt med att sprida information om 
UNICEFs verksamhet. Värdet av dessa ideella insatser har 
inte redovisats i resultaträkningen.

Arvode och kostnadsersättning till 
revisorer

 
2020 

 
2020 

KPMG, Fredrik Sjölander

Revisionsuppdrag 160 153

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 55 46

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsre-
dovisningen och bokföringen samt styrelsens och general-
sekreteraren, förvaltning samt revision och annan gransk-
ning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Detta inkluderar övriga arbets uppgifter som det ankom-
mer på organisationens revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid så-
dan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 

NOT 6
OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där organisationen är 
leasetagare

 
2021-12-31

 
2020-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal

Inom ett år 7 297 7 021

Mellan ett och fem år 26 719 26 284

Senare än fem år – –

34 016 33 305

2021 2020

Räkenskapsårets kostnadsförda 
leasingavgifter 7 173 6 207

Innefattar lokalhyra, datorer, skrivare, videokonferens, kuverterings-
maskin samt bildskärmar.

NOT 7
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2021 2020

Ränteintäkter, övriga 348 5

348 5

NOT 8  
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2021 2020

Räntekostnader, övriga -3 -617

-3 -617
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NOT 9
BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 9 963 4 391

Nyanskaffningar 5 440 5 572

Avyttringar och utrangeringar – –

Vid årets slut 15 403 9 963

Netto anskaffningsvärde 15 403 9 963

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 729 -731

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar – –

Årets avskrivning -1 542 -998

Vid årets slut -3 271 -1 729

Redovisat värde vid årets slut 12 132 8 234

NOT 10
NEDLAGDA UTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 082 3 128

Nyanskaffningar 566 954

Vid årets slut 4 648 4 082

Netto anskaffningsvärde 4 648 4 082

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -1 375 -967

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar – –

Årets avskrivning -464 -408

Vid årets slut -1 839 -1 375

Redovisat värde vid årets slut 2 809 2 707

NOT 11
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 6 086 5 821

Nyanskaffningar 124 1 421

Rörelseförvärv – –

Avyttringar och utrangeringar -1 130 -1 156

Vid årets slut 5 080 6 086

Netto anskaffningsvärde 5 080 6 086

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -4 316 -4 792

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar 1 130 1 106

Årets avskrivning på  
anskaffningsvärden -525 -630

Vid årets slut -3 711 -4 316

Redovisat värde vid årets slut 1 369 1 770

NOT 12
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 642 749

Avgående tillgångar -108 -107

Redovisat värde vid årets slut 534 642

 
Värdepappersinnehavet avser ett testamente med en vill-
korad återstående avyttringsperiod om fem år. 

NOT 13
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 1 635 1 593

Upplupna intäkter 1 077 1 060

Förutbetalda kostnader 1 000 726

Övriga poster

3 712 3 379

NOT 14
RESULTATDISPOSITION

Årets underskott, finansnettot 345 000 kronor, balanseras 
i eget kapital.
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NOT 15
LIKVIDA MEDEL

2021-12-31 2020-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida 
medel:

Banktillgodohavanden 79 795 84 645

79 795 84 645

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel 
med utgångspunkten att:

• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
• De kan lätt omvandlas till kassamedel.
• De har en löptid om högst tre månader från 

anskaffningstidpunkten.

NOT 16 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 1 689 1 740

Övriga upplupna kostnader 1 006 1 415

Förutbetalda intäkter 1 463 1 335

Upplupna sociala avgifter 543 544

4 701 5 034

NOT 17 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR TILL 
KASSAFLÖDESANALYSEN JUSTERINGAR FÖR POSTER 
SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET M M

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar och återföringar,  
avskrivningar på utrangerade och 
avyttrade anläggningstillgångar

 
 

2 532

 
 

2 086

Nedskrivningar/reversering av 
nedskrivningar – –

Ändamålsbestämda medel – –

Övriga ej kassaflödespåverkande 
poster -2 536 -192

-4 1 894

NOT 18
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

 
Det har inte inträffat några väsentliga händelser från räken-
skapsårets utgång tills årsredovisningen avlämnas. 

NOT 19
NYCKELTALSDEFINITIONER

Balansomslutning: Totala tillgångar

Ändamålskostnader i %: Den andel av intäkterna som når 
ändmålet enlig UNICEFs Sveriges stadgar.
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Revisionsberättelse Unicef Sverige, org. nr 802401-4386, 2021 1 (2) 

 
 
Till föreningsstämman i Unicef Sverige, org. nr 802401-4386 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Unicef Sverige för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och gene-
ralsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att an-
vända antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvi-
dera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något re-
alistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och general-
sekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revis-
ionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Lekmannarevisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 
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Revisionsberättelse Unicef Sverige, org. nr 802401-4386, 2021 2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Unicef Sverige för 
år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekrete-
raren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för försla-
get till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt 
förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler generalsekreteraren i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för före-
ningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna. 

 
Stockholm den   
  
KPMG AB  
  
 
 
 

 
  

Fredrik Sjölander  Sven-Ivar Jansson 
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor 
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Styrelse, ledningsgrupp  
och medlemsorganisationer

Styrelse
• Maj-Inger Klingvall
• Anders Palmgren
• Eva-Maria Rask Turesson
• Johan Forsberg
• Johanna Hallin
• Johan Trouvé
• Lennart Foss
• Pegah Afsharian
• Peter Mattsson 
• Tiina Nummi-Södergren

Ledningsgrupp
• Pernilla Baralt
• Daniel Larsson
• Fredrik Hedberg
• Helene Brinkenfeldt
• Karin Ödquist (tf)
• Malin Gullberg Söderbäck
• Petra Nerde
• Jessica Zimmerman
• Anna Wemming

Medlemsorganisationer
• Adoptionscentrum 
• Junis (fd IOGT-NTOs Juniorförbund) 
• Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
• Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
• LO
• Lärarförbundet
• MyRight
• Riksförbundet Hem&Skola 
• Riksidrottsförbundet 
• Svenska Bandyförbundet 
• Svenska Fotbollsförbundet 
• Svenska OMEP 
• Sveriges Olympiska Kommittén 
• Sveriges Skolledarförbund 
• S-kvinnor 
• Unizon
• Vårdförbundet
• Youth 2030
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