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När vi nu lagt 2020 bakom oss kan vi konstatera att det var 
ett speciellt år, något vi aldrig tidigare upplevt. Omfattningen 
av den pandemi som drabbat oss alla hade vi aldrig kunnat 
förutse, och vi kommer att behöva hantera konsekvenserna 
av den under en lång tid framöver. Även om barn inte är den 
primära riskgruppen för covid-19 så har de drabbats hårt av 
dess effekter. Barnadödligheten har ökat, vaccinationspro-
gram pausats och nästan 170 miljoner barns skolgång har 
påverkats av skolstängningar. Pandemin har blivit både en 
utbildningskris och en barnrättskris. 

UNICEF Sverige arbetar nu för att säkerställa att krisen som 
drabbar barn till följd av corona pandemin inte blir bestå-
ende. Ett exempel är Giga, ett initiativ som initierats av 
UNICEF och Internationella Teleunionen med målet att alla 
skolor i världen ska få en bra internetuppkoppling – en för-
utsättning för att barn världen över ska kunna tillgodogöra 
sig information och undervisning, både under och efter 
pandemin. I detta initiativ har vi ett fantastiskt samarbete 
med Ericsson som arbetar med att kartlägga internetupp-
kopplingen i 35 länder, en viktig del för att identifiera vilken 
grad av uppkoppling de har i dagsläget.

Att lyssna på barn och unga, där de befinner sig, och låta 
dem vara delaktiga i beslut som påverkar dem och deras liv 
är inte bara en rättighet, det är resursslöseri att låta bli. Att 
barnkonventionen numera är svensk lag ger oss fler möj-
ligheter än någonsin att fortsätta vår strävan mot en värld 

där barns rättigheter efterlevs, men också en skyldighet att 
aldrig ge upp innan så är fallet. 

I oktober anordnade UNICEF Sverige ett globalt hackathon, 
Kids Hack the Crisis – för att ge barn möjligheten att delta 
och tillsammans arbeta fram sina förslag till lösningar på 
utmaningar som drabbar dem till följd av pandemin. 1 200 
barn från över 70 länder tog fram imponerande lösningar, 
som UNICEF med partners nu jobbar för att förverkliga. 
För en mer hållbar och demokratisk framtid måste barn 
tillåtas att bidra som de experter de är, på sina liv, behov 
och möjligheter.

Trots ett ovisst och märkligt år uppnådde UNICEF Sverige 
2020 ett resultat om 696 miljoner kronor. Vi är stolta över, 
och ödmjuka inför, det förtroende som privatpersoner, före-
tag och samarbetspartners visar oss genom att stödja vårt 
arbete. Det ger oss, som världens största barnrättsorgani-
sation, mer kraft att fortsätta vårt outtröttliga arbete för, och 
tillsammans med, barn och unga i Sverige och globalt. 

För alla barns rätt – nu och i framtiden 

UNICEF Sverige jobbar varje dag, året runt, för att barn ska få vara barn, här och 
nu – och i framtiden. Varje insats vi gör utgår från barnkonventionen och vårt 
mål är att varje barn oavsett vem man är och var man befinner sig ska få leva, 
utvecklas och ha möjligheten att nå sin fulla potential. Vi strävar efter en framtid 
där alla barns rättigheter har blivit verklighet och där UNICEF inte längre behövs.
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Under 2020 uppgick UNICEF Sveriges insamlade medel 
till 693 miljoner kronor. Av insamlingsintäkterna kommer 
62 procent från våra Världsföräldrar (månadsgivare). De 
bidrog med 433 miljoner kronor vilket var en ökning med 
12 miljoner kronor jämfört med 2019. Vid årets slut var 
Världsföräldrarna 290 970 personer. 

UNICEF Sveriges totala verksamhetsintäkter uppgick till 
696 miljoner kronor, att jämföras med 670 miljoner kronor 
2019. 24 procent kommer från företagssamarbeten, där 
den allra största delen kommer från Akelius Foundation. 
Akelius Foundation matchade julkampanjen 2019 vilket po-
sitivt påverkade 2020 års resultat med 71 miljoner. Akelius 
samarbetar med UNICEF i ett språkprojekt som syftar till 
att barn på flykt snabbare ska få möjlighet att lära sig nya 
språk och därmed underlätta integrationen.

Gåvor från privatpersoner fortsätter att ha en positiv tillväxt. 
Förutom intäktsökningen genom våra Världsföräldrar har en-
gångsgåvor och katastrofinsamling starkt bidragit till ett bra 
resultat 2020. Den totala insamlingen från privatpersoner och 
företag till katastrofer i världen uppgick till 82 miljoner kronor.

Förutom Akelius Foundation har UNICEF Sverige flera 
andra samarbetspartners. Däribland Ericsson, IKEA, H&M 
Foundation, Svenska Postkodlotteriet, Gina Tricot, Brynäs IF, 
Företag för Malawi, Boråstapeter, Millicom, Pictura, Sandvik 
Coromant och Wackes som har bidragit med mycket pengar 
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 593 miljoner kronor 
till UNICEFs arbete i världen och Sverige. 

UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att orga-
nisationen står under granskning av Svensk Insamlings-
kontroll (SIK). Enligt SIK:s regelverk ska 75 procent gå till 
verksamheten, och organisationen måste ha en redovisning 
som granskas av en auktoriserad revisor. År 2020 gick 85 
procent av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

2020 i siffror

  Privatinsamling 76%

  Företagsinsamling 24%
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Dagnoko Salimata är en av de första hälsoarbetarna i Elfenbenskusten som nu fått vaccin mot covid-19, tack vare UNICEFs arbete genom Covax.
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190 länder har anslutit sig till Covax, det globala vaccin-
samarbete som upprättats för att säkerställa att inget land, 
oavsett ekonomiska tillgångar, ska bli utan vaccin. Som 
världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtion-
den av erfaren het när det gäller att organi sera vaccin-
leveranser världen över. Och det är därför vi nu leder ar-
betet med att se till att 92 låg- och medel inkomst länder får 
vaccin mot covid-19, något som innebär den snabbaste 
och största upp hand lingen och insatsen för distri bution 
som någonsin gjorts.

När pandemins effekter blev tydliga under första delen av 
2020, hotades rutinvaccinationerna i bland annat Väst- och 
Centralafrika av inställda flyg och reserestriktioner. Konse-
kvenserna skulle då bli att miljontals barn inte skulle få skydd 
mot sjukdomar som mässling och polio. Men vi lyckades 
avvärja hotet. Redan inom några veckor hade två frakt flyg-
plan leve rerat över 11 miljoner doser vaccin mot bland annat 
difteri, stel kramp, mäss ling, polio och hepatit B, till 13 länder.

VIKTIGT ATT VACCINERA HÄLSOARBETARE 

Vi kan inte låta en sjukdom leda till utbrott av andra sjukdo-
mar, som kan vända år av framsteg inom barnhälsa. Därför 
är ett viktigt fokus för oss att vaccinera hälso arbetare världen 
över. Genom att göra det ser vi till att de kan återgå till sitt 

arbete med att ge barn och mammor den kritiska vård de 
behöver. Vård  insatser som är livsviktiga för att se till att barn 
och nyfödda inte dör av orsaker som går att före bygga. 

Att leverera från producen terna och hela vägen fram till 
en avlägsen vård central är ett utmanande uppdrag. Det 
kräver att det finns flyg plan som kan trans por tera, men 
också att vaccinet kan hållas i en jämn, kall tempera tur, hela 
vägen fram till vaccinationsögonblicket. Att se till att den så 
kallade "kylkedjan" hålls intakt är en avgörande del i arbetet 
med att leverera vaccinet, en annan är att säkerställa att 
det finns till räckligt med plats på flyg trans porter. UNICEF 
samarbetar med stora globala flyg- och frakt bolag för att 
göra detta möjligt.

I skrivande stund har Covax levererat vaccin till 50 länder, 
med målet att alla länder ska få sin initiala dos under första 
halvåret 2021. Alla människor världen över, oavsett vilka de 
är eller var de bor, ska ges samma möjligheter att få skydd 
mot den pandemi som drabbat oss alla. Genom uppdra-
get vi har inom Covax, och genom stöttning av generösa 
privatpersoner, företag och samarbetspartners, kommer 
vi varje dag närmare en normal vardag för barn och deras 
familjer, med tillgång till sjukvård, skola och det skydd som 
varje barn har rätt till. 

Även om barn inte är den primära riskgruppen för covid-19, så drabbas de hårt 
i spåren av pandemin. Utebliven vård, inställda vaccin- och näringsprogram 
samt ökad fattigdom hotar miljontals barns liv. Under 2020 utsågs UNICEF 
till att sköta arbetet med att upphandla och säkra en rättvis distribution av 
covid-19-vaccin till 92 länder. 

Coronapandemin
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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 
2020-01-01–2020-12-31

Styrelsen och generalsekreteraren för UNICEF Sverige, 
med säte i Stockholm, lämnar härmed följande redogörel-
se för 2020 års verksamhet. 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

UNICEF Sverige är en ideell organisation och en av 
UNICEFs 32 nationalkommittéer. Uppdraget är att samla 
in pengar till UNICEFs verksamhet för barn i världen. I upp-
draget ingår även att informera om UNICEF, bilda opinion 
och bedriva påverkansarbete i barnrättsfrågor.

SAMMANFATTNING AV ÅRET

2020 var ett framgångsrikt år för UNICEF Sverige. Verk-
samhetsintäkterna uppgick till 696 miljoner kronor (670). 
Av dessa överfördes 571 miljoner kronor (535) till UNICEFs 
arbete globalt och 22 miljoner kronor (28) gick till vårt arbe-
te för barn i Sverige med syfte att driva aktivt opinionsbil-
dande arbete för att stärka barns rättigheter i Sverige. Till 
exempel seminarier, remissvar och utbildningar till skolor, 
idrottsföreningar och myndigheter.

PRIVATGÅVOR

Under 2020 har många givare generöst valt att stödja 
UNICEFs arbete för alla barn. Gåvorna från svenska fol-
ket och insamlingen från privatpersoner (exklusive filan-
tropi) uppgick till totalt cirka 529 miljoner kronor (518) 
vilket är en ökning med 2,1 procent från 2019. Därmed 
ser vi en ökning av givandet från privatpersoner även 
under 2020, vilket är glädjande under ett utmanande år 
som 2020. 

Den största delen av privatgåvorna kommer från våra 
Världsföräldrar (månadsgivare) och vi ser även en ökning 
i antalet månadsgivare. En stor del av de nya givarna kom 
i samband med vår insamlingsgala i TV4 där över 26 000 
personer anmälde sig till att blir Världsföräldrar. Våra 
Världsföräldrar uppgick vid årets slut till 290 970 (282 210) 
och de bidrog med cirka 433 miljoner kronor (421).

Det fina resultatet är till stor del tack vare våra lojala gi-
vare men även de engångsgåvor som kommit in under 
året. Många engångsgåvor kom i samband med tillfällen 
som mors dag, fars dag samt jul då även företag bidrar 
generöst. Vi har även tacksamt mottagit flera testamen-
terade gåvor.

BETYDELSEFULLA FÖRETAGSSAMARBETEN  
OCH STORA GIVARE

Några av UNICEF Sveriges samarbetspartners under 2020 
var Ericsson, H&M Foundation, PostkodLotteriet, Gina 
Tricot, Sandvik Coromant, Pictura, Wackes, Brynäs, TV4, 

Företag för Malawi, Boråstapeter och Akelius Foundation. 
Den största delen av företagsintäkterna, 166 miljoner kro-
nor, kom under 2020 från Ericsson, Akelius foundation 
samt PostkodLotteriet. 

Ericsson
Sedan augusti 2020 samarbetar Ericsson med UNICEF för 
att globalt kartlägga skolors internetuppkoppling i 35 län-
der. Samarbetet ska fram till 2023 hjälpa till att identifiera 
var uppkoppling saknas och bidra till att skolor och barn 
världen över får tillgång 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 Internationella Teleunionen 
(ITU). Ericsson bidrar med finansiellt stöd samt med upp-
kopplingsdata, viktig teknisk expertis och värdefull bran-
scherfarenhet. Ericsson kommer dessutom att engagera 
sin kundbas för att ytterligare främja Gigas arbete för att 
minska det digitala gapet. 

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 2020 kommer vi dock att fortsätta att 
samarbeta på en lägre nivå kring barns tidiga utveckling 
med fokus på barn med funktionsnedsättningar i Uganda, 
Peru och Bulgarien. 

Filantropi och stora donationer 
Under 2020 fick UNICEF Sverige ett förlängt samarbete 
med en stor givare för utbildning i Zambia. Projektet sträck-
er sig över fem år. Samarbete med ABBA avseende roy-
alties från musiken till Chiquitita, förlängdes med fyra år.

Inom området filantropi och stiftelser har ett genomgri-
pande arbete påbörjats med att implementera nya ar-
betsmetoder för hur organisationen på ett strukturerat 
sätt ska arbeta för att attrahera stora gåvor och stöd. 
Det innefattar bland annat implementering av proces-
ser för segmentering av databasen, research och nytt 
kommunikationsmaterial riktat till möjliga stora givare 
från första kontakt till det att frågan om en gåva ställs. 
Vi utvecklar också arbetet med givarvård för befintliga 
och nya stora givare.

Förvaltningsberättelse 2020
Siffror inom parentes avser förra året.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Vi har framtidssäkrat organisationen med två nya funk-
tioner till ledningsgruppen, Malin Gullberg Söderbäck, ny 
chef inom HR samt Daniel Larsson, ny chef för avdelningen 
RIT (Research, Innovation and Technology). Malin och Da-
niel tillträdde under maj och juni 2020. Den nya HR-funktio-
nen innebär även att vi har tagit hem rekryteringsproces-
sen och satsar på en modern HR-funktion som ombesörjer 
bland annat Talent Management, ledarskapsutveckling och 
mångfald. Den nya RIT-funktionen innebär att vi under 
2020 accelererade vårt digitala arbete inte minst genom 
att etablera och introducera ett nytt CRM-system för att öka 
möjligheterna till automatisering och till att individualisera 
exempelvis vår givarresa. 

I och med riksdagens beslut om att göra barnkonventio-
nen till lag, och ikraftträdandet 1 januari 2020 fokusera-
des mycket av verksamheten under 2019 på att förbereda, 
kommunicera och säkra genomslaget för denna lagstift-
ning. Barnkonventionen firade dessutom 30 år under hös-
ten vilket blev ett bra tillfälle att reflektera över framstegen 
så långt, och vikten av att öka takten mot att göra barns 
rättigheter till verklighet för alla barn.

I vårt programarbete utvecklade vi vår nya profilfråga, våld 
mot barn. Samtidigt var frågan om barn i asylprocessen 
fortfarande aktuell och föranledde flera aktiviteter både i 
media och i form av olika remissvar. 

Företagsavdelningen arbetade både med att förnya pågå-
ende avtal och med att skaffa nya företagspartners. Under 
året har företagsavdelningen utvecklat två nya koncept för 
att attrahera fler partners på olika nivåer. 

Insamlingen från privatpersoner har gått mycket bra 
under året. Under 2020, som till stor del har präglats 
av rådande pandemi, genomfördes flera framgångsrika 
kampanjer som fick många privatpersoner att bli Världs-
föräldrar, handla i vår gåvoshop och ge andra gåvor. 
Som tidigare år hade vi i maj en insamlingsgala i TV4; 
“Världens viktigaste kväll – och roligaste”. Syftet var att 
rekrytera Världsföräldrar. Under galan, som sändes för 
18:e året, anmälde sig över 26 000 personer till att bli 
månadsgivare. Vi har också fortsatt att framgångsrikt 
rekrytera givare i bland annat digitala kanaler, via DRTV 
(Direkt Respons-tv), Face-to-Face, digital marknadsföring 
och telemarketing. 

Året avslutades återigen med en framgångsrik julkampanj. 
Vi lyckades nå ut brett och integrera kommunikationen om 
konsekvenserna av pandemin för barn med våra produk-
ter i gåvoshopen. Intäkterna till kampanjen kom framförallt 
från privata givare men även från företag. 

I de digitala kanalerna lyckades vi nå ut bra med kampanjer 
kring bemärkelsedagar såsom mors dag och fars dag. Med 
hjälp av våra ambassadörer och influencers tog vi fram 
innehåll som blev en framgångsrik del av våra kampanjer. 

I oktober anordnade UNICEF Sverige och Svenska insti-
tutet ett globalt hackathon, Kids Hack the Crisis, för att 
engagera och lyfta barns röster och hitta lösningar på de 
utmaningar som barn står inför på grund av pandemin. 
1 200 barn från över 70 länder registrerade sig för att del-
ta, liksom över 70 mentorer och 30 jurymedlemmar, varav 
tio var barn. Juryn valde fem imponerande vinnande lös-
ningar som sedan diskuterats tillsammans med UNICEF 
globalt och partners om möjligheterna att förverkliga.

Under barnkonventionens dag bjöd vi tillsammans med 
Karolinska Institutet in till ett direktsänt webbinar med 
både experter, ungdomar och barn. Vi arrangerade web-
binariet med anledning av den internationella rapporten 
”En framtid för världens barn”, som lanserades tidigare 
under året. Webbinarets fokus var att belysa hur rappor-
tens slutsatser kan tillämpas i ett svenskt sammanhang. 
Syftet var att bjuda in politiska beslutsfattare, forskare, 
näringsliv, ideell sektor samt barn- och ungdomsrepre-
sentanter för att diskutera vilka konkreta åtgärder som 
behövs för att uppnå hållbar förändring med ett särskilt 
fokus på vad Sverige behöver göra. Vi hade över 400 
personer registrerade som lyssnare och webbinaret blev 
mycket väl mottaget.

VÅRT PÅVERKANSARBETE

Programavdelningen arbetar med kunskapsuppbyggnad, 
policyformulering, analyser, remissbesvarande och pilot-
projekt inom våra prioriterade sakfrågor. Vi arbetar aktivt 
med påverkan och opinionsbildning genom debattartiklar, 
seminarier, rapportlanseringar, referensgrupper och både 
traditionella och sociala medier. Vi medverkar vanligtvis 
i olika forum såsom Barnrättsdagarna, 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 inom landet. Vi arbetar för att:

• ●Stärka implementeringen av barnkonventionen i 
praktiken

• Stärka barnkonventionens genomslag i skolan
• Öka delaktigheten för barn i socialt utanförskap
• Stoppa våld mot barn
• Skydda barn på flykt
• Stärka barnrättsperspektivet i biståndet
 
1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Detta 
har inneburit ett större fokus och efterfrågan på program-
avdelningens kompetens, både internt och externt. Det 
gäller exempelvis tolkning av barnkonventionens bestäm-
melser i det praktiska arbetet hos lokala och nationella 
myndigheter, samt organisationer och ideella föreningar. 
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Delar av programavdelningens arbete har dock, på grund 
av pandemin, tvingats ställa om under året. Många utbild-
ningar har fått anpassas till det digitala formatet medan 
aktiviteter som tidigare genomförts av våra frivilliggrupper 
har fått ställas in. Besök på skolor har också varit i begrän-
sad utsträckning liksom realiserandet av vår skolkampanj 
Operation Dagsverke.

För att få en ökad förståelse av hur barn påverkas av 
corona pandemin genomförde vi en kartläggning där 434 
barn i årskurserna 6 och 9 i Stockholms stad fick ge sin syn 
på situationen. Syftet med kartläggningen var att möjlig-
göra för barn att själva att komma till tals och ge uttryck för 
sina åsikter. Kartläggningen har även varit ett relevant un-
derlag för beslutsfattare kring hur effekterna av pandemin 
kan hanteras. Som tidigare nämnts arrangerade vi även ett 
globalt hackaton, Kids Hack the Crisis, där vi samlade barn 
från olika delar av världen online, för att skapa lösningar på 
problem som drabbat dem till följd av pandemin.

Under hösten lanserade vi rapporten ”Worlds of Influence 
– Understanding what shapes child well being in rich 
countries”. Rapporten har undersökt hur barn har det i 
världens rika länder inom EU och OECD och rankas utifrån 
barnens psykiska och fysiska hälsa. Vad gäller barns psy-
kiska välbefinnande hamnade Sverige på plats 22 av 38 
jämförda länder.

Ett antal remissvar har lämnats in från UNICEF Sverige un-
der året; stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boen-
de, en mer likvärdig skola samt förslagen om en långsiktigt 
hållbar migrationspolitik. 

Fler skolor har under året anslutit sig till vårt projekt Rättig-
hetsbaserad skola. Under året inledde vi även ett samarbete 

med Specialpedagogiska myndigheten. Myndigheten kom-
mer nu att implementera UNICEFs arbetsmetod Rättighets-
baserad skola på deras samtliga tio skolor, för att stärka 
arbetet med elevers rättigheter.

Vår modell Barnrättskommun har lanserats under året och 
ett intensivt arbete har pågått för att hitta strategiska ingång-
ar till kommuner för att börja arbeta enligt vår modell som 
ett sätt att förverkliga barnkonventionen som lag i praktiken. 

Ett nytt samarbete inleddes med Bill och Melinda Gates 
foundation då vi beviljades medel för att arbeta mer för-
djupat med påverkansarbete kopplat till global hälsa och 
internationellt utvecklingssamarbete. 

ANVÄNDING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

UNICEF Sverige har som policy att omgående sälja gåvor 
som fast egendom, aktier eller andra finansiella instrument 
så snart de erhållits. Detta för att respektera gåvans nomi-
nella värde vid gåvotillfället. UNICEF Sverige spekulerar 
aldrig med givarnas gåvor.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

UNICEF Sverige arbetar aktivt för att vara en hållbar 
organisation både miljömässigt och socialt. En socialt 
hållbar arbetsplats är inkluderande, jämlik och tolerant. 
Där känner människor sig delaktiga i organisationen och 
har tillit till ledning och styrelse. Att arbeta med soci-
al hållbarhet handlar om att skapa en arbetsplats där 
människor trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläg-
gande mänskliga behoven tillgodoses och där 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 effek-
tivitet i det här sammanhanget. Men faktum är att den 
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psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig för produkti-
viteten – en person som trivs på sitt jobb presterar san-
nolikt bättre. UNICEF Sverige satsar på att vara en socialt 
hållbar arbetsplats och skapa de bästa förutsättningar 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 arbets-
miljö och arbetssituation för våra medarbetare. 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 håll-
barhet där vi ställer krav på att hela flödet av medel gran-
skas i flera led. Vi ser regelbundet över våra kostnader för 
att säkerställa att så stor del som möjligt av givarnas gåvor 
når ändamålet.

INTERNT ARBETE MED UNICEF

Både vår generalsekreterare och ordförande är aktiva i 
UNICEFs globala arbete och nätverk. UNICEFs ordföran-
de i den så kallade Standing Group som representerar 
nationalkommittéerna, och generalsekreterare medverkar 
i flera arbetsgrupper. Båda medverkade vid UNICEFs sty-
relsemöten i New York och har ett nära samarbete med 
den svenska delegationen. Samarbetet har fungerat väl 
på alla nivåer.

Viktiga frågor internt i UNICEF 2020 var de fortsatta refor-
merna för att än mer effektivt, och genom nya arbetssätt, 
samarbeten och partnerskap med bland annat näringsli-
vet, öka resursmobilisering för barn. Och dessutom att yt-
terligare stärka vårt påverkansarbete och barns möjlighe-
ter 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 a skolor, av-
stannade 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. Detta är i högsta grad också kopplat till vår egen 
förmåga att framtidssäkra vår organisation, inte minst 
på det digitala området. Vi ska vara innovativa och skapa 
nya möjligheter till samverkan och partnerskap, liksom att 
tydligt stå upp för barns rättigheter och öka möjligheterna 
för delaktighet. 

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 hitta nya partners. Och dessutom tydligare koppla vårt 
arbete till agenda 2030 och de stora utmaningar barn står 
inför globalt, samt företags och privatpersoners 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 genom till exempel digitala fältresor.

Vi följer kontinuerligt genomförandet av barnkonventio-
nen i Sverige och står tydligt upp för alla barns rättigheter. 
Vi kommer att öka takten i vårt arbete med att driva den 
viktiga frågan om barn och ungas deltagande inklusive 
ratificeringen av det tredje tilläggsprotokollet. Vi ser över 
och vidareutvecklar vårt samarbete med kommunerna för 
att kunna öka antalet kommuner som arbetar aktivt med 
barns rättigheter enligt konceptet Barnrättskommuner, 
“Child Friendly Cities”. Vi skapar också nya möjligheter för 
företag att bidra till att bygga barnvänligare städer.

Spridningen av covid-19 är fortsatt en väsentlig risk. Efter 
nästan ett år under pandemin kan vi konstatera att framfö-
rallt insamling från företag påverkas. Både vad avser nyre-
krytering och befintliga partners som verkar i utsatta bran-
scher. Vad avser insamling privatpersoner så har vi fortsatt 
tillväxt men tillväxttakten påverkas i vissa delar negativt av 
pandemin. Det finns en fortsatt risk för att organisationens 
leverantörer kommer att få leveransproblem och att perso-
nal tidvis inte kommer att vara tillgänglig.

VÅRA AMBASSADÖRER OCH ANDRA KÄNDA PROFILER

UNICEF Sveriges ambassadörer är personer som är väl-
kända i breda målgrupper och som hjälper oss att sprida 
vårt budskap och mobilisera resurser till UNICEFs verk-
samhet. Eva Röse, Jenny Strömstedt, Kajsa Bergqvist, Lill 
Lindfors, Mark Levengood, Morgan Alling, Victor Nilsson 
Lindelöf och Maja Nilsson Lindelöf var UNICEF Sveriges 
ambassadörer vid årets slut. Ambassadörerna har med-
verkat vid ett antal olika tillfällen under året, bland annat 
i våra gåvoshopskampanjer och kommunikationen kring 
TV-galan. De har också involverats i nya sammanhang 
som till exempel Kids Hack the Crisis och UNICEF älskar 
SPORT. På grund av pandemin har inga fältbesök ägt rum, 
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 och 
julen de kampanjer som PR-mässigt hade störst räckvidd 
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 kommittén. Förutom sin kontrollfunktion 
har styrelsen en strategisk och policygrundande uppgift. 
Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret till gene-
ralsekreteraren. Under 2020 har styrelsen bestått av tio 



10UNICEF SVERIGE 2020

ordinarie ledamöter samt en personalrepresentant. Styrel-
sen har haft åtta (8) möten under året, varav fem ordinarie 
styrelsemöten, ett konstituerande möte, en årsstämma 
samt en arbetsdag i augusti.

UNICEF SVERIGES STYRELSE

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av 
årsstämman. Styrelsen består av tio ledamöter varav en 
ordförande, 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 (8), född 1946. Ordförande. Fil.pol.mag. 
Statsråd 1996–2001, riksdagsledamot 1988–2002, ambas-
sadör 2002–2011.

Anders Palmgren (8), 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 Medie ledarna, Publicist-
klubben och Marknadskommittén Bromma pojkarna. Utbil-
dad sjukskötare, ledare och journalist.

Eva-Maria Rask Turesson (7), född 1967. Programansvarig 
för bistånd på Adoptionscentrum. Med bland annat juri-
disk och beteendevetenskaplig bakgrund är Eva-Maria en 
framträdande gestalt inom såväl svenskt som internatio-
nellt utvecklingsarbete. Inte minst som ledare inom or-
ganisationer som Adoptionscentrum, scoutrörelsen och 
Forum Syd.

Johan Forsberg (8), 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 (5), född 1960. Vd för Västsvenska Handel-
skammaren, civilingenjör från Industriell Ekonomi i Lin-
köping och har tidigare arbetat inom transportbranschen, 
bland annat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan 2009 
leder han Handelskammarens dagliga arbete med att skapa 
de bästa förutsättningarna för att det västsvenska närings-
livet ska utvecklas. Johan har erfarenhet från styrelsearbe-
te i både stiftelser, ägarledda företag, statliga företag och 
organisationer. Han är styrelseordförande i rekryteringsfö-
retaget Maquire Group, samt ledamot i Stiftelsen Svenska 
Mässan, Stiftelsen Korsvägen (Universeum Science Cen-
ter), Transportstyrelsen och Mediernas Etiknämnd.

Johanna Hallin (6), född 1975. Johanna har omfattan-
de erfarenhet av arbete i olika kulturer och länder, inom 
mänskliga rättigheter, hållbarhet och framtidens företa-
gande. Området har spänt över uppdrag som till exempel 

att bygga demokratiprogram i Myanmar och att verka för 
pressfrihet i Vitryssland. Johanna har grundat och leder 
Inter Business Initiative och företaget Srey.

Lennart Foss (6), född 1954. Lennart är tidigare koncernchef 
för NTM AB-Norrköpings Tidningars Media AB. Han har 
också tidigare varit vd för Expressen och VLT AB. Lennart 
har haft många tidigare styrelseuppdrag. Hans nuvarande 
styrelseuppdrag, förutom, UNICEF Sverige, är bland annat 
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 (8), 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 (7), 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.

Malin Håkansson född 1993. Malin är personalrepresen-
tant, givarservice och bevakare av sociala medier. Hon har 
arbetat på UNICEF Sverige sedan 2014 och hennes upp-
drag innebär bland annat kontakt med givare samt hand-
läggning av månadsgivande och gåvor. 

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, Emina Krzovic Butler, 
Mona Arfs och Monica Green.
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Resultat och ställning 

RESULTAT OCH STÄLLNING 2020 2019 2018 2017 2016

Balansomslutning i mnkr 101 116 120 142 144

Verksamhetsintäkter i mnkr 696 670 821 808 793

Bidrag till UNICEF 571 535 694 689 686

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

Antal Världsföräldrar 290 970 282 210 275 016 247 359 237 980
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UNICEF Sveriges öronmärkta  
resurser gick till följande insatser 2020

HÄLSA 

• 12,8 miljoner till vårt globala arbete mot covid-19

VATTEN OCH SANITET 

• Globalt 3 miljoner kronor till vårt arbete med vatten, 
sanitet och hygien

• Malawi 1 miljon till arbete för rent vatten

UTBILDNING

• Nepal 1,7 miljoner till utbildning
• Grekland 8 miljoner till utbildning för barn på flykt
• Mauretanien 5,3 miljoner till språkutbildning
• Libanon 9,1 miljoner till språkutbildning för barn på flykt
• Mocambique 2,3 miljoner till utbildning
• Bosnien 1,4 miljoner till språkutbildning
• Serbien 1,4 miljoner till språkutbildning
• Albanien 1,4 miljoner till språkutbildning
• Globalt 16 miljoner till stärkande av digital utbildning, 

inklusive uppkoppling i skolor
• Globalt 1,6 miljoner i stöd till utbildning i olika länder 

HIV AIDS 

• Namibia 1 miljon till utbildning om hiv genom idrott

SKYDD MOT VÅLD OCH EXPLOATERING

• Malawi 1,1 miljoner till skydd till utsatta barn (Företag 
för Malawi + Spring för livet)

• 9 miljoner för att stärka barn med funktionsnedsättning 
i tre olika länder

• Latinamerika 2,7 miljoner till skydd för barn
• Guatemala 1,3 miljoner mot barnäktenskap och till stöd 

för tonårsflickor 

KATASTROFINSATSER

• Katastrofarbete 24 miljoner till insatser i olika kriser 
• Syrien 4,3 miljoner till stöd för barnen i Syrien 
• Libanon 2 miljoner som hjälp efter explosionerna i 

Beirut
• Jemen 3 miljoner till katastrofinsatser 
• Syrien och grannländer 4,3 miljoner till barn i 

flyktingläger 

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 2020 2019

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 72 187

Gåvor 3 693 426 664 454

Bidrag 3 – 3 081

Övriga intäkter 4 2 193 2 293

Summa verksamhetsintäkter 695 691 670 015

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader 5,6 -592 663 -563 094

Insamlingskostnader 5,6 -91 569 -95 627

Administrationskostnader 5,6 -11 459 -11 294

Summa verksamhetskostnader -695 691 -670 015

Verksamhetsresultat – –

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 5 34

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -617 -24

Resultat efter finansiella poster -612 10

ÅRETS RESULTAT -612 10
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Balansräkning

BELOPP I TKR NOT 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 9 8 234 3 660

8 234 3 660

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 10 2 707 2 161 

Inventarier, verktyg och installationer 11 1 770 1 029

4 477 3 190

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 642 749

Summa andra långfristiga värdepappersinnehav 642 749

Summa anläggningstillgångar 13 353 7 599

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 125  

Övriga fordringar 358 454 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 3 379 8 830

3 862 9 284

Kortfristiga placeringar    

Kassa och bank 

Kassa och bank 15 84 645 98 780

84 645 98 780

Summa omsättningstillgångar 88 507 108 064

SUMMA TILLGÅNGAR 101 860 115 663

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 68 006 68 198

Balanserat resultat 20 777 20 767

Årets resultat -612 10 

88 171 88 975

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 389 16 173

Aktuell skatteskuld 71 234

Övriga skulder 2 195 1 685

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 5 034 8 596

Summa skulder 13 689 26 688

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 860 115 663
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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  2020-01-01 88 975 68 198 20 777

Förändringar i redovisade värden som redovisas direkt mot eget kapital

Ändamålsbestämt av årsstämman 68 006 68 006 –

Utnyttjade -68 198 -68 198 –

Summa förändringar i redovisade värden -192 -192

Omföring mellan poster i eget kapital

Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering av löpande avkastning  14 -612 -612

Summa Omföringar -612 -612

Eget kapital  2020-12-31 88 171 68 006 20 165
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Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR NOT 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -612 10

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 17 1 894 -13 361

1 282 -13 351

Inbetald skatt -163 128

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 1 119 -13 223

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 5 422 -3 317

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -12 836 9 312

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 295 -7 228

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 375 -1 649

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 572 -493

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar – 596

Avyttring av finansiella tillgångar 107 107

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 840 -1 439

Årets kassaflöde -14 135 -8 667

Likvida medel vid årets början 98 780 107 447

Likvida medel vid årets slut 15 84 645 98 780
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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

Nyttjandeperioden överstiger fem år då Qlikview är en 
flexibel lösning som medger enkel anpassning till änd-
rade omständigheter. Därför bedöms nyttjandeperioden 
vara minst tio år. CRM-systemet utvecklas på en flexibel 
plattform, Sales force, som ska kunna möta framtida behov 
samt kunna anpassas till ändrade omständigheter. Därför 
bedöms nyttjandeperioden vara minst tio 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 fast-
ställer bedömd nyttjandeperiod och därmed samman-
hängande avskrivning för organisationens immateriella 
anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på 
historisk kunskap om motsvarande tillgångars nyttjande-
period. Nyttjandeperiod samt bedömda nyttjande värden 
prövas varje balansdag och justeras vid behov om det 
före ligger ett nedskrivningsbehov. En snabbare teknolo-
gisk utveckling kan aktualisera en förändrad bedömning av 
nyttjandeperiod och/eller nedskrivningsbehov.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
 
NOT 3
INSAMLADE MEDEL

Gåvor som redovisats i  
resultaträkningen

 
2020

 
2019

Insamlade medel:

Allmänheten 529 219 517 978

Företag 164 029 145 404

Operation Dagsverke 178 1 072

Summa gåvor 693 426 664 454

Bidrag som redovisats i  
resultaträkningen

Övrig bidrag – 3 081

Summa offentliga bidrag – 3 081

Summa bidrag – 3 081

Summa insamlade medel 693 426 667 535

NOT 4  
ÖVRIGA INTÄKTER

2020 2019

Licensintäkter 1 924 2 117

Övriga intäkter 269 176

2 193 2 293

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

Medelantalet anställda
2020  

varav män
2019  

varav män

Sverige 72 
14

78 
18

Samtliga anställda är tjänstemän.

 
Redovisning av könsfördelning  
i företagsledningar

2020-12-31  
andel kvinnor

2019-12-31  
andel kvinnor

Styrelsen 50% 60%

Övriga ledande befattningshavare 75% 57%

Löner och andra ersättningar 
samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader

 
 

2020 

 
 

2019 

Löner och ersättningar 33 750 33 612

Sociala kostnader 13 975 15 220

(varav pensionskostnad)1 (3 259) (3 792)

 
1 Av organisationens pensionskostnader avser 372 tkr (487) 
generalsekreteraren.

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

 
 

2020 

 
 

2019 

Styrelse och 
[generalsekreteraren/kanslichefen/VD/]
Löner och andra ersättningar 1 353 1 045

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar 32 397 32 567 

Styrelsen erhåller 500 kr per möte samt ersättning för utlägg i 
samband med resor.

Ideellt arbete
Under året har cirka 200 (200) personer arbetat ideellt för 
organisationen, framförallt med att sprida information om 
UNICEFs verksamhet. Värdet av dessa ideella insatser har 
inte redovisats i resultaträkningen.

Arvode och kostnadsersättning till 
revisorer

 
2020 

 
2019 

KPMG, Fredrik Sjölander

Revisionsuppdrag 153 190

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 46 68

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 arbetsuppgifter 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

 
2020-12-31

 
2019-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal

Inom ett år 7 021 5 933

Mellan ett och fem år 26 284 17 016

Senare än fem år – –

33 305 22 949

2020 2019

Räkenskapsårets kostnadsförda 
leasingavgifter 6 207 5 626

Innefattar lokalhyra, datorer, skrivare, videokonferens samt 
kuverteringsmaskin.

NOT 7
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020 2019

Ränteintäkter, övriga 5 34

5 34

NOT 8  
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2020 2019

Räntekostnader, övriga -617 -24

-617 -24
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NOT 9
BALANSERADE UTGIFTER FÖR 
UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 391 4 494

Nyanskaffningar 5 572 3 810

Avyttringar och utrangeringar – -3 913

Vid årets slut 9 963 4 391

Netto anskaffningsvärde 9 963 4 391

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -731 -1 580

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar – 1 590

Årets avskrivning -998 -741

Vid årets slut -1 729 -731

Redovisat värde vid årets slut 8 234 3 660

NOT 10
NEDLAGDA UTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 3 128 2 344

Nyanskaffningar 954 784

Vid årets slut 4 082 3 128

Netto anskaffningsvärde 4 082 3 128

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -967 -654

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar – –

Årets avskrivning -408 -313

Vid årets slut -1 375 -967

Redovisat värde vid årets slut 2 707 1 690

NOT 11
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 5 821 5 129

Nyanskaffningar 1 421 864

Rörelseförvärv – –

Avyttringar och utrangeringar -1 156 -172

Vid årets slut 6 086 5 821

Netto anskaffningsvärde 6 086 5 821

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -4 792 -4 418

Återförda avskrivningar på avyttringar 
och utrangeringar 1 106 172

Årets avskrivning på  
anskaffningsvärden -630 -546

Vid årets slut -4 316 -4 792

Redovisat värde vid årets slut 1 770 1 029

NOT 12
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 749 856

Avgående tillgångar -107 -107

Redovisat värde vid årets slut 642 749

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

NOT 13
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 1 593 1 322

Upplupna intäkter 1 060 3 386

Förutbetalda kostnader 726 4 122

Övriga poster

3 379 8 830

NOT 14
RESULTATDISPOSITION

Årets underskott, finansnettot 612 000 kronor, balanseras 
i eget kapital.
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NOT 15
LIKVIDA MEDEL

2020-12-31 2019-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida 
medel:

Banktillgodohavanden 84 645 98 780

84 645 98 780

 
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

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna löner 1 740 1 486

Övriga upplupna kostnader 1 415 985

Förutbetalda intäkter 1 335 5 667

Upplupna sociala avgifter 544 458

5 034 8 596

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

2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar och återföringar,  
avskrivningar på utrangerade och 
avyttrade anläggningstillgångar

 
 

2 086

 
 

-162

Nedskrivningar/reversering av 
nedskrivningar – –

Ändamålsbestämda medel – -13 412

Övriga ej kassaflödespåverkande 
poster -192 213

1 894 -13 361

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

 

Revisionsberättelse Unicef Sverige, org. nr 802401-4386, 2020 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 2020.  
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 2020 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 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 den 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 uppskattningar i redovis-
ningen 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, 2020 2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Unicef Sverige för 
år 2020 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 uttalande 
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 vårt uttalande. 

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 dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Fredrik Sjölander Sven-Ivar Jansson 

Auktoriserad revisor Lekmannarevisor 

KPMG AB  
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Styrelse, ledningsgrupp  
och medelmsorganisationer

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
• Åsa Lee 

Medlemsorganisationer
• Adoptionscentrum 
• Junis – IOGT-NTOs Juniorförbund 
• Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
• Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
• LO
• Lärarförbundet
• MyRight
• Riksförbundet Hem&Skola 
• Riksidrottsförbundet 
• SSU-förbundet 
• Svenska Fotbollsförbundet 
• Svenska OMEP 
• Sveriges Olympiska Kommittén 
• Sveriges Skolledarförbund 
• S-kvinnor 
• Unizon
• Vårdförbundet
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