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Det här är Barnfonden
Barnfondens vision är en hållbar värld 
där barn blir lyssnade på, tas om hand 
och blir respekterade. En värld där varje 
barn kan säga: Jag är trygg!  Jag är frisk!  
Jag är glad! Jag har en utbildning!  Jag har 
en röst!

Barnfondens uppdrag är att tillsammans 
med barn skapa hållbara lösningar som 
skyddar och stärker deras rättigheter och 
välmående. Detta gör vi genom partner-
skap, hjälp till självhjälp och helhetsper-
spektiv.

Barnfonden är medlemmar i ChildFund 
Alliance, ett globalt nätverk av 11 barn-
fokuserade organisationer som tillsam-
mans når 23 miljoner barn och familjer i 
70 länder över hela världen. 

Hur dina pengar stöttar barn
Barnfonden är en religiöst och partipoli-
tiskt obunden barnrättsorganisation som 
etablerades i Malmö 1991. Som medlem 
i ChildFund Alliance arbetar vi med och 
för barn för att stärka deras rättigheter 
och för deras trygghet i en föränderlig 
värld. Allt vi gör har barnet i fokus. 

Det är genom ett helhetsperspektiv på 
barns utveckling som vi noggrant pla-
nerar och genomför vårt arbete i nära 
samarbete med barn, familjer och andra 
viktiga aktörer som verkar för positiv 
samhällsförändring. Oavsett typ av in-
sats är barns rättigheter, barns trygghet, 
omtanke för miljö och klimat samt jäm-
ställdhet och inkludering centrala delar. 

Tillsammans adresserar vi grundläggan-
de orsaker till fattigdom och utsatthet, 
med ledmotivet hjälp till självhjälp och 
hållbarhet. 

Vårt arbete utgår från barnens behov och 
rättigheter genom hela barndomen och 
in i vuxenlivet för att säkerställa en bra 
start i livet, en trygg och utvecklande 
uppväxt, och att det finns goda förutsätt-
ningar även för kommande generationer.

Kattsundsgatan 15 
Box 4100 203 12 Malmö
Ph: +46 (0)40 12 18 85

Info@barnfonden.se
Barnfonden
Barnfonden

Omslagsbild: Caro, 7 år, från Uganda. Hennes familj har fått 
värdefullt stöd, bland annat kontantstöd, under nedstängningen av 
samhället i Uganda till följd av pandemin. Foto: Boas Opedun 

Bild till vänster: Kompisarna Isatou (12 år) och Isatou (11 år) som 
går i fjärde klass i en skola i Gambia. Foto: Jake Lyell2 3



Innehållsförteckning 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3

Det här är Barnfonden 3

Vår syn på förändring 6

2021 i korthet 8

Barnfonden 30 år och mer relevant än någonsin  10

Barnfondens strategi i praktiken  12

Aktiviteter under året 14

Ett firande med betydelse  16

Tillsammans gör vi skillnad 18

Projekten som avslutades 2021 20

Snöbollseffekten av skolbaserade projekt 24

Varför kvinnor 26

Katastrofinsatser 28

EFFEKTRAPPORT 30

ÅRSREDOVISNING 32

Förvaltningsberättelse 33

Väsentliga händelser 34

Förväntad utveckling 36

Organisation och ledning 36

Hållbarhetsupplysningar 37

Kontroll och granskning 38

Finansiell riskhantering 38

Resultat och intäkter 40

Resultaträkning 42

Balansräkning 43

Kassaflödesanalys 45

Förändring av eget kapital 46

Noter 47

Styrelsens och generalsekreterarens underskrifter 55

4 5



Totto, 20 år, tvättar sina händer med Rashan, 6 månader, på 
ryggen. Nyinstallerade brunnar har varit till stor hjälp i Samburu 
County i Kenya när torkan drabbat detta och många andra områ-
den i Östafrika Foto: Jake Lyell 5



Vår syn på förändring

Barnets rättigheter
När barn och unga stärks så att de själva kan kräva sina rättigheter, blir de vik-
tiga förändringsaktörer både i sina egna liv och genom att samla sin omgivning 
för att agera gemensamt. Vi jobbar hela tiden för att engagera barn och unga att 
själva definiera de problem de vill lösa, och att hitta lösningar på dem.

Barnets utvecklingsfaser
Genom att se till barnets olika utvecklingsfaser och de specifika behov och rät-
tigheter som är i fokus, kan vi anpassa våra insatser för att på bästa sätt nå barn 
i åldrarna 0-5 år, 6-14 år, och ungdomar 15-24 år. 

De system som påverkar barn i samhället: skola, familj, miljö, traditio-
ner, lagar och policyer
Utvecklingsarbete måste erkänna och utgå från hur dessa olika lager påverkar 
barn. När den förståelsen finns kan vi se vilka svagheter som behöver stärkas 
så att hem, närområde och ytterområde på ett effektivt sätt jobbar tillsammans 
för att skapa förutsättningar som gör det möjligt för varje barn att utveckla sin 
fulla potential. 

Klimatförändringarnas effekter
I allt större utsträckning ser vi de negativa effekterna, både direkta och indirek-
ta, som klimatförändringarna har på barn. Samhällen måste vara informerade 
och förberedda för att kunna identifiera och hantera dessa växande hot mot 
både fattigdom och barns trygghet.    

Barnfondens förändringsteori beskriver olika vägar för att nå hållbar ut-
veckling, så att barn och unga blir lyssnade till, respekteras och tas om hand. 
Där varje barn kan säga ”Jag är trygg, ”Jag är frisk”, ”Jag är glad”, ”Jag har en 
utbildning”, ”Jag har en röst”. Vi fokuserar på de tematiska områdena hälsa och 
välmående, utbildning och livskunskap, hållbar försörjning, barns trygghet, och 
röst och deltagande. Här kan du läsa mer om Barnfondens förändringsteori. 

Gåvor från faddrar har gått till landskon-
toren, där de slås ihop med bidrag från 
andra ChildFund Alliance-medlemmar i 
stora utvecklingsprogram. Utöver detta 
genomför Barnfonden olika projekt som 
alla har specifika mål och aktiviteter, och 
som genomförs under en begränsad tids-
period, vanligtvis två till tre år.  Sju av 
de 14 projekt vi genomförde under 2021 
var i områden där Barnfonden också har 
fadderbarn.

Många projekt under 2021 (åtta av 14) 
innehöll mål kopplade till hållbar för-
sörjning. Hela 21 procent av vår projekt-
finansiering har använts till just detta 
tema. Dessa projekt genomförs ofta i 
samarbete med jordbruksexperter från 
lokala myndigheter, och innehåller ut-
bildning inom klimatmedvetet jordbruk, 
jämställdhet och entreprenörskap.

Under de senaste 30 åren har Barnfonden visat att ett 
effektivt sätt att skapa förändring för världens mest 
utsatta barn, är genom ett förhållningssätt som adresserar:

Barnfondens tematiska fokus under 2021
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En stor del av fadderbidraget går till ak-
tiviteter inom utbildning. Dessutom har 
åtta av Barnfondens projekt i år haft fo-
kus på utbildning och livskunskap. Våra 
utbildningsprojekt var också de som nåd-
de flest personer jämfört med de andra 
tematiska fokusområdena (91 265 perso-
ner), trots att flera aktiviteter påverkats 
av covid-19. Många projekt mobiliserade 
lärare för att hålla lektioner utomhus, 
eller använde teknologi såsom radio, in-
ternet och mobila bibliotek för hemun-
dervisning.

Sex projekt innehöll mål inom röst och 
deltagande, och tio procent av vår pro-
jektfinansiering för 2021 var inom det-
ta tema. Det här är ett viktigt tema för 
att säkerställa att barn, unga och vuxna 
har en röst i beslut som rör dem. Ge-
nom Barnfondens arbete förstår de sina 
rättigheter och kan kräva att de som bär 
ansvaret, såsom lokala ledare och myn-
digheter, också respekterar och upprätt-
håller dessa rättigheter. Detta bygger ett 
starkt civilsamhälle, en absolut hörnpela-
re i en demokrati.

20 procent av vår projektfinansiering har 
fokuserat specifikt på barns trygghet, 
och 11 projekt har inkluderat specifika 
mål för barns trygghet som en del i de-
signen för projektet. Detta har varit sär-
skilt viktigt när effekterna av pandemin 
har utsatt familjer och hela samhällen för 
extrem stress, och förstärkt de orsaker 
som redan bidrar till våld mot barn. En 
stor del av vårt arbete har varit att stärka 
tillgång till skyddsnät och mekanismer 
som verkar för skydd av barn. I Kenya 
och Etiopien går även den största delen 
av fadderbidragen till detta tema.

Även om inget av Barnfondens projekt 
under 2021 har haft hälsa som främsta 
fokus, har flera av dem innehållit delmål 
kopplade till barns hälsa. Insatser för att 
möjliggöra och förbättra hygien har va-
rit avgörande under pandemin, och flera 
skolor har fått tvål och bättre tillgång till 
rent vatten. I Indien har den största de-
len av fadderbidragen varit fokuserade på 
barns hälsa.

Fyra projekt har haft specifika delmål att 
öka kunskap om samt kapacitet att han-
tera och förebygga effekterna för barn av 
klimatförändringar och miljöförstöring. 
Ytterligare tre projekt svarade direkt på 
effekterna av klimatrelaterade 
katastrofer.
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• Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 20 länder (varav sex 
fokusländer) i Afrika, Latinamerika och Asien. 

• Barnfondens insatser når över 500 000 barn, unga och vuxna.

• 74 miljoner kronor har använts för att stärka barns rättigheter.

• Barnfondens 18 093 faddrar stödjer 20 791 fadderbarn runt 
om i världen. 

2021 i korthet
• Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 20 länder (varav sex 

fokusländer) i Afrika, Latinamerika och Asien. 

• Barnfondens insatser når över 500 000 barn, unga och vuxna.

• 74 miljoner kronor har använts för att stärka barns rättigheter.

• Barnfondens 18 093 faddrar stödjer 20 791 fadderbarn runt 
om i världen. 

2021 i korthet
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Indien (39%)Etiopien Kambodja Indien Kenya Uganda Bolivia Övriga Indonesien Afghanistan Bangladesh Filippinerna Övriga
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FÖRDELNING AV PROJEKTMEDEL
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Indien (2 993)
Kenya (2 962)

Bolivia (2 689)
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Etiopien Kambodja Indien Kenya Uganda Bolivia Indonesien Afghanistan Bangladesh Filippinerna Övriga

Uganda: 3 024

ANTAL FADDERSKAP PER LAND

Övriga: 1 995

FÖRDELNING AV PROJEKTMEDEL

Etiopien: 4 224

Kambodja: 2 902

Indien: 2 993
Kenya: 2 962

Bolivia: 2 689

• Allmänheten:  77 800 000 kronor

• Företag: 1 500 000 kronor

• Externa stiftelser och fonder 3 700 000 kronor

• Offentliga bidrag: 7 300 000 kronor

Härifrån kommer pengarna

Består av 11 
barnfokuserade 

utvecklings-
organisationer

Når 23 miljoner 
barn, unga och 

vuxna

Är aktiva i 
70 länder

Arbetar 
tillsammans för att 

utrota våld mot 
barn

Barnfonden är medlem i ChildFund Alliance som:

Består av 11 
barnfokuserade 

utvecklings-
organisationer

Når 23 miljoner 
barn, unga och 

vuxna

Är aktiva i 
70 länder

Arbetar 
tillsammans för att 

utrota våld mot 
barn

Barnfonden är medlem i ChildFund Alliance som:
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Det långsiktiga arbetet har aldrig varit så viktigt som nu. 2021 firade Barnfon-
den 30 år som organisation och under de här åren har vi sett mycket bli bättre 
– vaccin som räddar fler liv, barnadödlighet som minskar och fler flickor som 
går i skolan. Detta är några av många, många exempel på utveckling som varit 
möjlig tack vare långsiktiga perspektiv. 

Samtidigt ser vi en värld i gungning. En skör omvärld som börjat återhämta sig 
efter covid-19-pandemin, som fortfarande pågår på många platser i världen. Vi 
har ett krig i Europa som kan leda till en förändrad världsordning. Mycket är 
fortfarande ovisst, men vad vi med säkerhet vet är att barnen drabbas hårdast. 
Akuta insatser behövs, precis som vi måste arbeta hållbart och långsiktigt för 
att stärka demokratier. 

I den här rapporten, som innehåller vår årsredovisning, verksamhetsberättelse 
och effektrapport, blickar vi bakåt på de insatser som Barnfonden, tillsammans 
med våra partners, genomfört under 2021 och resultaten de har medfört. Ett år 
som redan kan kännas avlägset, men vi har många lärdomar att ta med oss in i 
framtiden. Covid-19 har haft en förödande påverkan på barn världen över. Inte 
viruset i sig, men konsekvenserna såsom försämrad hälso- och sjukvård, ökad 
fattigdom, nedstängda skolor och ökat våld mot barn. Barnfonden har arbetat 
globalt med särskilt riktade insatser under pandemin med fokus på att stoppa 
spridningen av covid-19, bistå med basala förnödenheter för utsatta familjer, 
skydda barn som riskerar att utsättas för våld och övergrepp samt att ta fram al-
ternativa inlärningsmöjligheter när skolor varit nedstängda. Tillsammans inom 
ChildFund Alliance har vi nått cirka 6,8 miljoner barn.

Under pandemins framfart har andra kriser fått stå tillbaka och hamnat längre 
ner på världsagendan. Klimatkrisen är en av dem där vi dessutom ser att barn-
perspektivet ofta saknas helt och hållet. Vi kommer att fortsätta vårt arbete 
med ett förstärkt klimatfokus där vi gör insatser för att öka förståelsen för hur 
klimatförändringarnas effekter påverkar barns rättigheter och hur de leder till 
ökat våld mot barn. Samtidigt stärker vi både samhällen och människor för att 
göra dem bättre rustade för klimatförändringar som vi redan nu ser förödande 
effekter av.
  
Omvärlden påverkar oss alla och vår uppgift 
som barnrättsorganisation är att lyfta och 
kämpa för barnens perspektiv och rättighe-
ter – inte minst i tider där vuxna människors 
beslut äventyrar deras trygghet och framtid. 
Med 30 års erfarenhet fortsätter vi vårt arbe-
te där vi alltid tar avstamp i helheten. Vi går 
till botten med vilka orsaker det är som bi-
drar till att barns rättigheter kränks och till-
sammans skapar vi en förändring som består. 

Yasemin Arhan Modéer
Styrelseordförande Barnfonden

Martina Hibell
Generalsekreterare Barnfonden

Barnfonden 30 år – och 
mer relevant än någonsin 
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Barnfondens strategi i praktiken

1. Vi verkar för hållbara effekter
En ny tjänst inrättades på programavdelningen för att se över hur Barnfonden på bästa sätt 
kan skapa hållbar förändring för barn runt om i världen, och hur vi mäter detta.  Utifrån 
vår erfarenhet från tidigare projekt, våra partners erfarenheter och internationella manua-
ler och riktlinjer arbetade vi fram en förändringsteori. Mot denna mäter vi nu vårt arbete 
på både aktivitets- och resultatnivå för att se hur bra vi når våra mål inom: utbildning och 
livskunskap, hälsa och välmående, hållbar försörjning, barns trygghet och skydd, röst och 
deltagande. En stor del av informationen kommer från externa konsulter som mäter situa-
tionen i början av projektet och sedan igen vid projektets slut. Vanliga metoder för datain-
samling är resultatmätningsverktyg; undersökningar om kunskap, attityder och beteende; 
och berättelser om förändring från deltagare i projekten. 

2. Vi är ekonomiskt hållbara och relevanta
Barnfondens finansiella stabilitet visade sig extra tydligt under pandemin. Det är en styrka 
att ha så stor del av intäkterna från närmare 20 000 faddrar och månadsgivare, och deras 
lojalitet har verkligen visat sig under dessa svåra tider. Flera av våra givare har till och med 
varit ännu mer benägna än tidigare att stödja vår verksamhet under de gångna två åren, inte 
minst eftersom Barnfondens verksamhet i stor utsträckning har haft möjlighet att möta 
konsekvenserna av pandemin för utsatta barn.

Vi utforskar fortfarande ytterligare partnerskap och finansieringsmöjligheter som kan ge 
flexibla, förutsägbara och hållbara resurser till våra partners och de samhällen vi arbetar i.

3. Vi skapar tillit
Barnfonden har alltid varit noggranna med att styra organisationen ansvarsfullt och trans-
parent.Under 2021 har vi ytterligare stärkt vår interna styrning och kontroll, vilket in-
kluderar uppdatering av ett flertal olika styrdokument, manualer och rutiner. Vår interna 
styrning och kontroll beskrivs vidare på sidan 38 under avsnittet Kontroll och granskning. 

I den framöver årligen återkommande givarundersökningen, som genomfördes för första 
gången i november 2021, kunde våra givare ge sitt omdöme om Barnfondens hemsida, tid-
ning, nyhetsmejl samt direktkontakt på telefon och mejl. De kunde ge ett betyg på en skala 
1-5 på hur deras helhetsupplevelse är av att vara givare hos Barnfonden, och det genom-
snittliga betyget blev 4,36 poäng. 

Vi genomför också en årlig enkät för att undersöka hur nöjda våra partners i programlän-
derna är med oss. Överlag är våra partners nöjda med sitt samarbete med Barnfonden, i 
synnerhet vad gäller kommunikation och det värde vi tillför både arbetet och till dem som 
organisationer. Inom några områden kan vi stärka vår roll, såsom inom kapacitetsstärkande 
insatser för partnerorganisationer och att stärka deras arbete inom både miljö och klimat, och 
jämställdhet och inkludering. 

4. Vi bygger relationer
Precis som FN:s hållbara utvecklingsmål pekar så tydligt på, så krävs det att vi är stöttan-
de, empatiska, innovativa, passionerade, samarbetsvilliga och koordinerade. Barnfondens 
fokus är inte bara på ”hur kan vi finansiera förändring” (även om finansiering är absolut 
nödvändig). Det handlar också om ”hur kan vi bidra till förändring även där finansiering 
inte är i fokus”. Sådana samarbeten har exemplifierats genom det arbete vi har gjort i Kenya 
tillsammans med Solvatten och Mbegu Solar.

Barnfondens strategi innehåller fyra pelare, som bär upp vår vision och 
runt vilka allt arbete kretsar. Nedan kommer exempel på hur arbetet 
inom dessa har gått under året. 
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Barnfondens strategi i praktiken
Och luften däremellan: Vi är en blomstrande organisation med engagerad personal
Vi är stolta över alla som arbetar på Barnfonden. Vi strävar efter att allt vi gör ska vara i linje med våra 
värderingar: Vi står på barnens sida, Tillsammans gör vi skillnad, Vi håller vad vi lovar, Vi är handlings-
kraftiga. 

Vår årliga medarbetarundersökning är ett av sätten vi följer upp hur personal och organisation mår. Den 
genomfördes för tredje året i rad tidigt 2022 och visar på hög trivsel och samstämmighet vad gäller orga-
nisationens mål och strategi. 

Ledningsgruppen anordnar varje år två utbildningsdagar och utvecklingsplaner diskuteras årligen med 
medarbetarna för att se hur vi kan stärka upp eventuella luckor. Enkäten består av en mängd olika frågor 
med poäng 0-100. Den genomsnittliga poängen för Barnfonden var fantastiska 83,8 (83,5), men vi måste 
ändå vara uppmärksamma på de varningstecken som dyker upp och under vilka områden personalen 
klassar oss lägre. 

Vår största utmaning är att flera i personalen upplever en hög arbetsbelastning och för lite tid till åter-
hämtning och reflektion, jämfört med föregående år. Givetvis ser vi allvarligt på detta och är igång med 
processen för att förbättra arbetsmiljön i detta avseende. 
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Aktiviteter under året
Söker evidens
I början av året publicerade Barnfonden 
studien Exploring the link between Clima-
te Change and Violence Against Children 
och den mer sammanfattande rapporten 
Klimathotet mot barnen. Syftet med dessa 
rapporter var att undersöka kopplingar 
mellan klimatförändringar och våld mot 
barn. 

– För oss som dagligen möter och arbetar 
med barn och familjer som lever i extrem 
utsatthet och i områden som drabbas 
hårt av klimatförändringarna är länken 
mellan klimatförändringarnas effekter 
och våld mot barn en vanlig observation, 
säger Martina Hibell. 

Studien visade att klimatförändringarna 
ökar fattigdom och andra stressfaktorer, 
vilket i sin tur ökar riskerna för våld mot 
barn, som exempelvis barnarbete, bar-
näktenskap och trafficking – ett område 
som det finns alldeles för lite forskning 
och studier på. 

Rapporterna har varit värdefulla för att 
lyfta att klimatfrågan är en barnrättsfrå-
ga, och för dialogen med makthavare, an-
dra organisationer och med allmänheten. 
De plockades upp av media och Barnfon-
dens generalsekreterare, Martina Hibell, 
blev intervjuad i TV4 Nyhetsmorgon, 
Sydsvenskan, Aktuell Hållbarhet och 
FUF. 

Ett översvämmat Stockholm 
Ett av de bästa sätten för att få folk att 
förstå allvaret i en situation, är att chocka 
dem till igenkänning genom att visa att 
samma scenario skulle kunna hända dem 
själva. Med den utgångspunkten lansera-
de Barnfonden en kommunikationskam-

panj där vi bland annat illustrerade ett 
översvämmat Stockholm – hur Sergels 
torg skulle se ut med tre meters över-
svämningar, vilket är vad vi ser i andra 
delar av världen. Tillsammans med det-
ta budskap visade vi digitalt hur vattnet 
steg dag för dag i offentliga utrymmen, 
som vi tack vare en gåva till ett värde 
av 1 miljon kronor i mediautrymme från 
Ocean Outdoor kunde rulla på 600 digi-
tala skärmar i Stockholm, Göteborg och 
Malmö under en vecka. 

Kampanjen med ett översvämmat Stock-
holm – skapad av byrån Vinter –  nomi-
nerades till bästa kampanj i Stockholm 
Media Awards: För barnens bästa i kli-
matförändringarnas spår.

Denna kampanj följdes upp i slutet av 
året där vi istället fokuserade på torka för 
att visa den miljömässiga förödelsen och 
dess påverkan på familjers försörjning 
när de regelbundna regnen uteblir. Även 
denna kampanj kunde få stor spridning 
tack vare ytterligare en generös donation 
från Ocean Outdoor som erbjöd digitala 
ytor till ett värde av 3,4 miljoner kronor.

Förstärka budskapet
Barnfonden samarbetade med andra or-
ganisationer under Almedalsveckan, ge-
nom digital medverkan i ”Istället för Al-
medalen”. Tillsammans med Våra Barns 
Klimat och Malmö ungdomsråd ordnade 
vi seminariet Så gör vi plats för barn och 
unga i klimatomställningen – på riktigt!, 
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där även representanter från Socialde-
mokraterna och Centerpartiet deltog i 
en paneldiskussion och visade intresse 
för att stärka arbetet med klimat i skolor. 
Vi deltog också i samtalet ”Barnkonven-
tionen i praktiken – hur lär vi barn om 
deras rättigheter på nya sätt?” som an-
ordnades av Altitude Meetings. 

Åsikter från långt borta
Det är inte många som talar så mycket 
om klimatförändringarna och dess kopp-
lingar till våld mot barn, som Barnfon-
dens generalsekreterare Martina Hibell. 
Som ett erkännande av detta blev Mar-
tina ombedd att bidra till flera artiklar i 
Sydkoreas äldsta tidning, Seoul Shinmun 
(med cirka 160 000 prenumeranter). 
Tidningen gjorde ett utmärkt jobb att 
trycka på riskerna för barn och vikten av 
att människor på alla nivåer, globalt, gör 
allt de kan både för att bromsa klimat-
förändringarna och för att förbereda sig 
för dem.

Glädjen i skrattet
På BUFF, Barn och ungdomsfilmfesti-
valen i Malmö, har Barnfonden instiftat 
ett eget pris för bästa komedi och detta 
delades nu ut för tredje året i rad. Juryn, 
bestående av Vesta (14 år), Natanael (14 
år) och komikern Anders Jansson, utsåg 
vinnaren Margot och Marguerites fantas-
tiska äventyr. Filmen beskrivs av juryn 
som en påhittig och fantasifull, rolig och 
tänkvärd film som visar att mod, lojali-
tet, kärlek och humor är tidlöst, och att 
om vi hjälper varandra kan vi åstadkom-
ma fantastiska saker. Filmens regissör, 
Pierre Coré, tilldelades priset på 10 000 
kronor som donerats av företaget Smak-
sak. Priset ges som en gåva till Barnfon-
dens arbete för barns och ungas rättighe-
ter i ett av världens största flyktingläger, 
Coxs Bazar i Bangladesh.

Barnrätt i skolor
Barnfondens utbildningsmaterial Låt 
barnen veta sin rätt  riktar sig till lära-
re och laddades ner från hemsidan 1 300 
gånger och skickades ut postalt till 500 
lärare under 2021. Denna resurs är gratis 
och innehåller lekar och aktiviteter för 
att lära barn i åldrarna 6 till 12 år om sina 
rättigheter.

Kunskapsspridning
Barnfonden deltog i ForumCivs Earth 
Week för att göra fler uppmärksamma på 
kopplingen mellan våld mot barn och 
klimatförändringarna. Eventet riktade 
sig både till civilsamhället och andra som 
vill stärka klimatfokuset i sitt arbete. 
Barnfonden höll en presentation på te-
mat Klimaträttvisa och barns rättigheter: 
Hur kan policy för utvecklingsarbete bli 
bättre? och en mer programfokuserad 
workshop, Utmaningar och möjligheter 
att föra samman barns rättigheter och 
klimatförändringar i programarbete, där 
vi introducerade vår så kallade klimat-
kappa (klimatinformerat och klimatför-
berett förhållningssätt till utveckling). 
Vi är också glada över att vi blev inbjudna 
av Svenska kyrkan och Luleå stift för att 
dela med oss av våra studier och erfaren-
heter på två nationella event. 

Låt oss utrota barnarbete
Barnfondens generalsekreterare Martina 
Hibell var inbjuden att sitta i ”buren” vid 
två tillfällen under Musikhjälpen-veck-
an i Norrköping i december 2021. Årets 
tema var För en värld utan barnarbete 
och ligger ju verkligen Barnfonden nära. 
Inte minst med tanke på att vi tidiga-
re samma år med stöd av Världens Barn 
startade projektet Community-Integrated 
Response to Child Labour i Etiopien, med 
syftet just att stoppa barnarbete. De 
senaste globala mätningarna (ILO och 
UNICEF, 2021) visar att 160 miljoner 
barn befinner sig i barnarbete som di-
rekt förvärrar deras hälsa, trygghet och 
utveckling. I Afrika söder om Sahara är 
det nu fler barn i barnarbete än samman-
lagt i resten av världen. Den ökade fat-
tigdomen i världen på grund av Covid-19 
beräknas leda till att ytterligare flera 
miljoner barn kommer att hamna i barn-
arbete. Under Martinas besök i ”buren” 
talade hon också om hur vi ser att kli-
matförändringarna ökar risken att barn 
hamnar i skadligt barnarbete. 

Skapa meningsfulla relationer
Det specifika och unika värdet av fad-
derskap är till stor del möjligheten att 
föra samman människor från olika de-
lar av världen. Barnfonden uppmuntrar 
faddrar att skriva brev till sina fadder-
barn antingen via vanlig post eller vårt 
digitala verktyg. I maj genomförde vi för 
första gången Barnfondens brevskrivar-
kampanj, vilken resulterade i att antalet 
digitala brev faddrar skickade tredubb-
lades jämfört med en vanlig månad. Vi 
har också testat videosamtal mellan fad-
der och fadderbarn, vilket var mycket 
uppskattat av alla partner. Under dessa 
samtal var personal från både Barnfon-
den och våra lokala kontor med som en 
trygghet för alla parter. Vi undersöker 
vidare om detta är något vi ska skala upp 
och kunna erbjuda till fler. 

Barnfondens utbildningsmaterial Låt 
barnen veta sin rätt framtaget tillsammans 
med BTJ.

Barnfondens generalsekreterare Martina 
Hibell under Almedalen 2021. 
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Ett firande med betydelse
Många organisationer firar sina jubileer, men Barnfonden ville ta till-
fället i akt och fira vårt 30-årsjubileum på ett sätt som kändes me-
ningsfullt på flera plan. Därför anordnade vi en halvdagskonferens 
för att belysa hur barn påverkas av klimatförändringarna – att klimat-
frågan är en barnrättsfråga. 

En sammanfattning av presentationerna, 
med frågor och svar från våra landschefer 
i Indien, Etiopien, Kambodja och Kenya; 
barn från tre av våra fokusländer, och tre 
specialister inom vatten, klimat och in-
sektsburna sjukdomar finns här.

Vår avslutningstalare var Mattias Gold-
man, VD för Goldmann Green, tidigare 
hållbarhetschef på Sweco och hållbar-
hetsguru i Sverige. Han avslutade konfe-
rensen med viktiga budskap som vi kom-
mer att bära med oss. På nästa sida har vi 
valt att särskilt belysa delar av hans tal.

Thomas Rebermark, Head of Corporate Partnerships, Water Aid
Erik Kjellström, professor i klimatologi, SMHI
Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi, SLU
Martina Hibell, genralsekreterare Barnfonden

Jonas Kanje, chefredaktör Sydsvenskan
Yasemin Arhan Modéer, styrelseordförande Barnfonden
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Vi har alltför länge pratat om ”sen”. Ett problem som kommer 
att lösa sig, någon kommer att hitta på något. Det är inte ett 
problem förrän om många år, vi har tid. Och i detta har vi 
lagt mycket ansvar på barnen, för det är de som är vårt ”sen”. 
Men ”vi har vilat oss i form så länge att klimatfrågan inte 
längre kan lösas av nästa generation”. Det är vuxna som måste 
lösa detta, och som måste lösa det nu.

Att barn ska känna till sina rättigheter och hur de utkräver 
dem, är inte samma sak som att ta ansvar för dem. Det är 
något vi som vuxna aldrig någonsin får lägga på deras axlar. 
Det vi däremot måste göra för att ha en chans att lösa detta, 
är att ta hjälp av barn och unga. 

Ingenting i regeringsförklaringen handlar om en hållbar fram-
tid för barnen, understryker Mattias Goldmann. Av doku-
mentets 4 049 ord är fyra av dem ’barn’ och nio av dem är 
’unga’. Alla 13 gångerna handlar om gängkriminalitet, brotts-
lighet, skjutningar. Detta är inte partipolitik utan går över 
hela spannet av folkvalda – och vi som väljer de folkvalda. 
Vad är det för bild vi förmedlar om barn, till barn, om vår 
syn på barns rätt och plats i samhället?

”Men nu slår vi fast att barnens rättigheter och kampen mot 
klimatförändringarna är en och samma. Att hela klimatkata-
strofen, det är vårt viktigaste bidrag till barnen. Låt oss göra 
det här och nu, inte där och då, någon annanstans någon an-
nan person.”

Mattias Goldmann lyfter vikten av att arbetet för ett bättre 
klimat också måste vara lätt, lustfyllt och lönsamt. Med kli-
matet ligger ”belöningen för arbetet” för långt fram. Det blir 
diffust både för barn och vuxna med ett mål som ligger 24 år 
bort. Klimatnyttan kan då behöva komma ”på köpet”, efter-
som det annars kan bli för svårt att ändra sina vanor. 

”Det är många både pyttesmå och jättestora krafter som fort-
farande strävar åt fel håll. Vi, vi strävar åt rätt håll. Vi är 
ansvarstagande vuxna, unga och barn – vi ska påverka åt rätt 
håll. För en bättre framtid för dagens barn och dagens unga, 
morgondagens barn och morgondagens unga, och precis som 
sas för en stund sen – när det blir bättre för barnen och de 
unga, då är det bättre för oss alla.”

Vi har alltför länge pratat om ”sen”. 

Mattias Goldmann, hållbarhetsexpert 
och riddare i klimatarbete
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Tillsammans gör vi skillnad

I april 2020 lanserade vi en gemensam 
plan: ChildFund’s COVID-19 Response 
Plan, där vi satte upp målet att vi skulle 
lyfta 56 miljoner USD för att nå 6,3 mil-
joner barn och familjemedlemmar under 
ett år. I april 2021 hade vi överträffat må-
let och lyckats nå hela 6,8 miljoner barn 
och familjer med aktiviteter för att han-
tera pandemin. 

Vi lyckades också använda mer än 100 
miljoner USD (varav Barnfonden bidrog 
med nästan en miljon USD) till den här 
typen av aktiviteter – både fadderbidrag 
och nya bidrag. Men det är tack vare 
flexibiliteten i våra fadderbidrag som vi 
kunde göra mycket mer än vi vågat hopp-
as på. 

Två av de främsta hoten mot barn – 
hunger och våld – utgjorde kärnan i vårt 
gemensamma svar. Vi prioriterade fyra 
områden för att minska pandemins ef-
fekter, med fokus på följande aktiviteter:

1. Stoppa spridning av covid-19 
bland barn och familjer

• Dela ut hygienprodukter såsom 
handskar, ansiktsmasker, handsprit 
och tvål.

• Installera stationer för handtvätt och 
renovera eller installera möjligheter 
till rent vatten och sanitet på skolor.

• Dela ut informationsmaterial för att 
stoppa smittspridning. 

ChildFund installerade fler än 3 200 
handvättstationer i de områden vi jobbar 
i och delade ut fler än 161 000 hygienkit. 
Vi delade också ut barnvänligt informa-
tionsmaterial med posters och broschy-
rer till fler än 164 800 personer, och höll 
fler än 7 000 informationskampanjer 
med hjälp av billboards, banderoller, ra-
dio, TV och fordon med högtalare för att 
nå alla familjer. 

Värdet av att jobba i en global allians under en global kris

Covid-19 har fått förödande konsekvenser för barn över hela värl-
den, men inte i första hand för att de blivit sjuka av viruset. Inom 
ChildFund Alliance samlades vi både för att hitta ytterligare stöd, 
men också för att se hur vi kunde omdirigera resurser för att möta 
nya utmaningar och akuta behov. 
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2. Säkerställa att barn får den 
näring de behöver

• Dela ut matpaket och andra förnöd-
enheter till familjer.

• Ge stöd till familjer i form av kontan-
ter eller kuponger för att göra egna 
inköp.

• Ge stöd i andra former, såsom fröer, 
trädgårdsredskap, fiskeutrustning 
och boskap. ChildFund delade ut fler 
än 200 000 matpaket till familjer och 
försåg cirka 12 000 hushåll med stöd 
i form av fröer, jordbruksredskap och 
fiskeutrustning. 204 000 familjer 
fick också direkt kontantstöd för att 
kunna göra egna inköp.

3. Barns trygghet och skydd

• Stöd till lokala strukturer för skydd 
av barn.

• Psykosocialt stöd till barn, inklusive 
utbildning av volontärer och lokala 
hälsoarbetare.

• Gratis juridiskt stöd.

Genom våra program och samarbeten 
med lokala aktörer har vi kunnat nå fler 
än 51 700 barn med psykosocialt stöd 
och hjälp och genom att stärka upp lo-
kala skyddsmekanismer. Dessutom har 
ChildFund jobbat med nästan 400 000 
föräldrar och vårdnadshavare för att ge 
information om och träning i positivt 
föräldraskap som medvetandegör de sär-
skilda risker barnen utsätts för i en kris-
situation.

4. Utbildning

• Dela ut utbildningsmaterial och pro-
dukter för internetuppkoppling.

• Utbildningsstöd till lokala myndig-
heter.

• Onlineutbildning för barn och unga
• Dela ut solcellsdrivna radioapparater 

samt radioprogram som ett utbild-
ningsverktyg så att barn kan fortsät-
ta sin utbildning. 

Fler än 163 000 barn har fått material för 
hemundervisning och 50 000 barn har 
deltagit i onlineundervisning. Vi delade 
dessutom ut fler än 8 000 radioapparater 
för att öka tillgång till utbildningsmate-
rial. 

Utöver dessa insatser inom våra fyra fo-
kusområden, har ChildFund också ge-
nomfört en flertal aktiviteter för att lyfta 
barns röster under pandemin. En viktig 
rapport som publicerades var Children’s 
Right to be Heard: We’re Talking; Are You 
Listening?.
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Projekt som avslutades 2021
Ett genomsnittligt projekt pågår två till tre år, vilket betyder att vi varje år av-
slutar tre till sex projekt. När ett projekt avslutas genomförs vanligtvis en extern 
utvärdering för att mäta projektets framgång, där utfall jämförs med den studie 
som gjordes när projektet började. Utvärderingen kombineras med interna mät-
ningar och löpande uppföljning, och följs upp med diskussioner med dem som 
varit med i projektet, som exempelvis barn och unga, lärare, lokala myndigheter 
och traditionella ledare, och så klart tillsammans med våra lokala partnerorgani-
sationer. Detta är en viktig del för att vi ska veta att vi gör rätt saker, och för att vi 
ska kunna lära oss och hela tiden utveckla våra insatser. Nedan kommer exempel 
på projekt vi stängde under 2021. 

Om projektet: Projektet har hjälpt byar att vara bättre förberedda för de naturkata-
strofer som drabbar området, och som förvärras av miljöförstöring och klimatföränd-
ringar. Vi har ökat kunskap om miljöförstöring och klimatförändringar – dess orsaker 
och effekter, jobbat med elever och skolor att sprida kunskap om och förbereda sig 
för klimateffekter och katastrofer. Vi har även  jobbat med familjer och deras försörj-
ning så att de ska vara mer motståndskraftiga. Som alla Barnfondens projekt hade 
det barnet i fokus och arbetade på flera olika nivåer, med barn och unga, familjer, 
skolor, lokala strukturer och myndigheter för att ta fram planer som skyddar barn.

Lokala partners: ChildFund Kambodja, North-Eastern Rural Development (NRD) 
Organization.

Med bidrag från: Radiohjälpen (Världens Barn).

Räckvidd: 3 480 barn och 4 166 vuxna.

Kommentar från den externa utvärderingen: Projektet har kunnat arbeta i ru-
rala områden och på ett effektivt sätt lyckats mobilisera utsatta familjer att delta i 
arbetet att förebygga och hantera risker i samband med återkommande översväm-
ningar och andra katastrofer.

En sak vi tar med oss: Tack vare deras deltagande i projektet har myndigheter 
varit motiverade att ta fram handlingsplaner för att utvidga arbetet med riskhan-
tering vid katastrofer och nå fler grupper i samhället. För att stärka hållbarheten i 
projektet rekommenderade den externa utvärderingen att myndigheter i området 
ska göra detta till ”business as usual” för alla avdelningar inom myndigheterna som 
hanterar riskhantering vid katastrofer, barns trygghet och skydd, och andra relevanta 
områden. 

Youth-led Adaptive and Resilient Communities, Kratie, Kambodja

”Efter att jag deltagit i projektaktiviteter i 
skolan och olika simuleringsövningar har jag 
fått mer förståelse för katastrofer som över-
svämningar, torka, stormar, blixtar och brand. 
Dessutom fick jag mycket viktiga kunskaper om 
att odla grönsaker och grödor i skolbioträd-
gården där vi har planterat Pak Choi, kinesisk 
spenat, kinesisk broccoli och Amaranth.”
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Om projektet: Detta projekt fokuserade på beteendeförändringar och har höjt 
tryggheten i skolan bland annat genom att använda gymnastiklektionerna till öv-
ningar i konflikthantering och antivåldsbeteende. Aktiviteter riktades också mot 
vårdnadshavare och lärare för att stärka positiv uppfostran och undervisning – fri 
från våld och trakasserier. Dessutom arbetade vi med skolan och närområdet för att 
ta fram planer för att minska våld och hantera olika risker. 

Lokala partners: ChildFund Bolivia, Renovación Madre Niño och Estrella del Sur.

Med bidrag från: Radiohjälpen (Världens Barn).

Räckvidd: 4 273 barn och 939 vuxna.

Kommentar från den externa utvärderingen: Åtta av tio elever säger att de har 
lärt sig att hantera konflikter på ett fredligare  sätt i skolan. Sex av tio elever upplever 
en förändring i skolan där relationer mellan elever blivit bättre och att det finns en 
större förståelse och attityd kopplat till våld. 

En sak vi tar med oss: Lösningsfokuserad projektpersonal är avgörande för att 
lyckas med projekt. Det här skolbaserade projektet riskerade att behöva ställas in 
helt när pandemin slog till, i synnerhet med tanke på att gymnastiklektionerna var 
en viktig utgångspunkt. Projektteamet var både motiverade och kreativa och lycka-
des hitta sätt att göra även den här delen av utbildningen online. 

Skolbaserat projekt mot våld mot barn i Oruro, Bolivia

Om projektet: Åtta skolor har försetts med rent vatten och utrustning så att barnen 
kan sköta sin hygien. Vi har även installerat toaletter och dessutom har elever och 
lärare fått utbildning i att förbättra sanitet och hygien på skolan.  

Lokala partners: ChildFund Kambodja.

Med bidrag från: Vatten åt Alla.

Räckvidd: 2 033 barn.

Kommentar från den externa utvärderingen: Alla elever i de åtta skolorna har 
nu tillgång till handtvättstationer och toaletter. Brunnar har borrats för att dra vatten 
till skolan och vattenfilter har installerats för att säkerställa rent dricksvatten.

En sak vi tar med oss: Toaletter och handtvättstationer behöver även vara tillgäng-
liga för barn med funktionsvariationer. Det kan göra konstruktionen dyrare, men det 
är centralt att ALLA barn på skolan har tillgång till de faciliteter de behöver, och har 
rätt till.

Vatten, sanitet och hygien i Battambang, Kambodja

Barn som deltagit i och fått stöd av vårt projekt mot våld i Bolivia. Från vårt projekt för rent vatten i Battambang, Kambodja.
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Om projektet: Det här projektet har stöttat unga att engagera sig för samhällsför-
ändring i sina närområden och att föra dialog med lokala myndigheter. För att möj-
liggöra det har vi inte bara arbetat med ungdomarna, utan också med myndighetsre-
presentanter för att stärka deras kunskap och kapacitet att möta sina mål att stärka 
ungdomars möjlighet till anställning. Dessutom har projektet stöttat 250 ungdomar 
med att starta eget genom vilket de nu själva tjänar en lön de kan leva på.
  
Lokala partners: ChildFund Etiopien, Dugda Children’s and Family and Charita-
ble Organisation (DCFCO).

Med bidrag från: ForumCiv.

Räckvidd: 2 700 ungdomar direkt, 7 450 ungdomar indirekt.

Kommentar från den externa utvärderingen: Projektet visar enastående re-
sultat vad gäller att göra ungdomar redo (och mer attraktiva) för anställning, men 
också för ungdomsarbetslösheten. Över lag har projektet gjort stor skillnad för de 
ungdomar som medverkade direkt i aktiviteterna så att de har kunnat starta egna 
verksamheter som de kan försörja sig på, men också vad gäller många utsatta ungdo-
mars självkänsla och självförtroende. Även myndigheternas kapacitet, engagemang 
och ansvarstagande har förbättrats, och deras kunskap och medvetenhet om barn 
och ungas otrygghet i området, könsrelaterat våld och barnarbete har stärkts.

En sak vi tar med oss: Ungdomar som ges möjligheten att starta sin egen verk-
samhet blir ofta fulla av drömmar. Att nå dessa drömmar kräver både tid och hårt 
jobb, och ibland kan allt inte realiseras inom projekttiden. Det är viktigt att också 
ge psykosocialt stöd och hjälpa till med motivation så att ungdomarna som deltar i 
utbildningarna bättre kan hantera sina förväntningar.

Unga entreprenörer och förändringsaktörer i Dugda, Etiopien

Worki är 20 år och en av deltagarna i ungdomsprojektet i Etiopien. Innan projektet 
hade Worki bara lite utbildning och få möjligheter att hitta jobb eller starta eget. Genom 
projektet har hon utbildats till sömmerska och fått stöd att starta sin egen verksamhet 
genom entreprenörsträning. Hon fick även genom projektet koppling till uppstartsfinan-
siering och därigenom fick hon ett mikrolån. Tillsammans med en grupp med andra unga 
kvinnor driver hon nu en sy-studio där de syr återanvändbara bindor. Ungdomsgrup-
pen har breddat sin affärsverksamhet med fler produkter och tar nu även beställningar 
för skoluniformer. Företaget går bra och de klarar av att betala utgifterna. Worki 
betalar tillbaka på sina lån och har efter det kvar så det räcker för andra utgifter. 
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Om projektet: Detta mångfacetterade projekt har stärkt hur föräldrar och loka-
la organisationer värderar vikten av förskolor och ökat prioriteringar att investera i 
barns utveckling även under de första åren. Dessa grupper har sedan övertygat myn-
digheter både på lokal- och distriktsnivå att inkludera kostnader för förskolor i sina 
budgetar för att säkerställa att barn har tillgång till trygga och icke-diskriminerande 
förskola. 
 
Lokala partners: Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Sumba Integrated Develop-
ment (SID) och Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani (LPMM).

Med bidrag från: EU, ForumCiv.

Räckvidd: 4 182 barn direkt, 75 107 barn indirekt.

Kommentar från den externa utvärderingen: De externa konsulterna bedömde 
projektet som mycket relevant utifrån de nationella strategierna, och effektfullt uti-
från ett socialt perspektiv eftersom det hade ett mångfacetterat förhållningssätt som 
adresserade positivt föräldraskap, föräldrars engagemang i frågan om att förskolan 
ska prioriteras (och finansieras), och utbildning av lärare. En rad aktiviteter genom-
fördes kopplat till beteendeförändring men även för att etablera små verksamheter 
som skulle kunna stötta förskolorna ekonomiskt, och därmed skapa självständighet 
och långsiktighet. Projektet kunde skötas bra och genomföras på ett effektivt sätt 
tack vare starka partnerskap mellan olika aktörer, och bra samarbete med lokala 
myndigheter.
 
En sak vi tar med oss: Det här projektet hade tydliga delmål kopplat till jämställd-
het och inkludering, med information till föräldrar och lärare om hur man kan jobba 
i förskolan för att det ska vara en plats fri från diskriminering. Men våra insatser var 
en droppe i havet. Framtida projektarbete i Indonesien behöver hitta sätt att angripa 
de stora brister vi ser för ett jämställt och inkluderande samhälle.

Bättre förskolor i Nusa Tenggara Timur, Indonesien

Hona Nalu är rektor för Sayang Anak Kindergarten . Hon be-
rättar att Barnfondens projekt gett henne en helt ny syn på vad 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär.  Hon har 
också aktivt försökt sprida sin nya kunskap bland kollegor i 
området och bland föräldrarna. 

Ovan: Barn och lärare i olika förskoleaktiviteter kopplade till 
vårt projekt i Indonesien. 
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Snöbollseffekten av skolbaserade 
projekt

Genom de skol- och utbildningsprojekt 
vi hade igång under 2021 har vi bland 
annat:

• Jobbat med 229 lärare och 7 skolor i 
Bolivia för att minska våld och våld-
samt beteende i och runt skolan.

• Jobbat med 668 förskolelärare och 
32 förskolor i Indonesien för att höja 
kvaliteten i och prioriteringen av 
barns rätt till utbildning redan i tidig 
ålder.

• Jobbat med 20 lärare och 15 skolor i 
Kambodja för att göra hela områdena 
tryggare för barn under de återkom-
mande översvämningarna.

• Jobbat med 8 lärare och 8 skolor i 
Kambodja för att säkerställa bättre 
vatten och hygien.

Projektet för barns tillgång till barnvän-
liga och klimatförberedda skolor i Rajast-
han, Indien syftar till att höja kvaliteten 
och tryggheten på offentliga skolor så att 
barn kan lära sig och utvecklas i en trygg, 
stimulerande och inkluderande miljö. 
Med bidrag från: Radiohjälpen (Världens 
Barn).
 
Ofta nekas barn med funktionsvariation 
rätten att gå i skolan. Ett av Barnfondens 
projekt i Kambodja fokuserar därför på 
att stärka barn med funktionsvariation 
och deras rätt till utbildning. Vi hittar 
sätt att möjliggöra undervisning i skolan 
eller när så behövs utbildning och stimu-
lans i hemmet. Genom projektet jobbar 
vi för ökad acceptans och inkludering, 
med målet att förändra djupt förankra-
de negativa fördomar och beteende mot 
personer med fysiska eller mentala olik-
heter.  

När ett projekt åstadkommer förbättringar i skolan, utbildar lärare, ut-
vecklar nytt utbildningsmaterial, eller jobbar med utbildningsmyndig-
heter, så vet vi att dessa resultat kommer att sträcka sig långt bortom 
projektets egen räckvidd. Det är som en snöboll, som bara växer och 
växer ju längre den rullar till fler och nya barn som börjar skolan varje år.

En förskolelärare i Indonesien där vi genomfört ett stort 
projekt för att stärka förskolans ställning och kapacitet i 
samhället.

Elever som deltar i vårt projekt i Kambodja för att göra 
samhället mer kapabelt att hantera klimatförändringarna.
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Klimatprojekt i Kambodja.

Från vårt förskoleprojekt i Indonesien. 

Projekt för att minska våld mot 
barn i Bolivia.
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Varför kvinnor?

Varför riktar sig så många utvecklingspro-
jekt mer mot kvinnor än män?
I och med att effekterna av klimatföränd-
ringarna blir mer kännbara finns det en 
strävan efter större motståndskraft hos 
hushållen. Kvinnor hittar – eller ibland 
kämpar för att hitta – sätt att bidra. För 
att förbättra kvinnors möjligheter måste 
investeringar göras för att hjälpa dem att 
finna genomförbara möjligheter. Dessa 
investeringar innebär ofta att erbjuda ut-
bildning, stödtjänster, tillgång till mark , 
samt tillgång att göra affärer och ta lån. 
Att se till att det finns barnpassning och 
förskolor, och initiativ som gör att rent 
vatten och bränsle finns nära hemmen 
betyder så mycket mer eftersom det kan 
vara avgörande för att minska kvinnors 
och flickors arbetsbörda och för att skyd-
da barn. Självklart är detta ett ansvar 
som vilar på staten, som med alla rät-
tigheter. Men för att prioritera detta är 
det också viktigt att de som bär ansvaret 
också förstår värdet av att stödja kvin-
nors egenmakt. Det här värdet måste in-
ses av alla – vuxna som barn, affärsägare 
och myndigheter, kvinnor och män. 

Många av de projekt Barnfonden stöd-
jer har ett jämställdhetsfokus och ägnar 
särskild uppmärksamhet åt att främja 
kvinnors och flickors rätt till ökade in-
komstmöjligheter. Ett av de viktigaste 
projekten som tar upp denna fråga är 
projektet Civil Society Strengthening and 
Women's Empowerment i Uttar Pradesh, 
Indien, som finansieras av EU och Sida 
genom ForumCiv. Projektet riktar sig till 
kvinnliga jordbrukare i 150 byar och ar-

betar med tio civilsamhällesorganisatio-
ner och 15 325 jordbrukare, och hjälper 
dem att bilda 160 jordbruksgrupper. Vi 
ger kvinnorna utbildning i klimatanpas-
sat jordbruk och miljöledning och stöder 
dem för att bygga hållbara inkomstmöj-
ligheter genom sitt jordbruk.

Ett annat starkt projekt med jämställd-
hetsfokus är Protective, Enabling, Ac-
countable and Child Friendly Environme-
nts (PEACE) (med stöd av ForumCiv) i 
Gogunda, Indien, som bland annat hjäl-
per till att hålla flickor kvar i skolan och 
för att ändra föräldrars attityder kring 
barnäktenskap och barnarbete. Detta 
projekt är en del av den Road Map för 
Gogunda som Barnfonden har tagit fram 
i samarbete med ChildFund Indien, lo-
kala partners, myndigheter och lokalbe-
folkning. Den består av en rad projekt 
som lokalsamhället har identifierat som 
nödvändiga för deras långsiktiga utveck-
ling under en tioårsperiod. Barnfonden 
arbetade tillsammans med dem för att 
identifiera de projekt som behövs, och 
nu söker alla inblandade parter aktivt 
den finansiering de behöver för att leve-
rera dessa projekt. Detta sätt att arbeta 
är viktig del av Barnfondens strategi – att 
vara ekonomiskt hållbara och relevanta, 

“Once you have women liberated, it’s amazing how many other problems 
get resolved – poverty, education, health ... Women are the key in any 
community.”  

Ärkebiskop Desmond Tutu som haft så stor betydelse för 
befrielsekampen i Sydafrika och som fick Nobels fredspris 
1984. Tutu avled i december 2021.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män 
har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter inom alla områden i livet. I Uttar 
Pradesh i Indien arbetar Barnfonden och 
ChildFund India tillsammans med 
15 000 kvinnliga bönder för ett mer jämställt 
samhälle där alla barn har möjlighet till en 
bättre framtid.

Gayatri, Lalita, Suman och Lilawati som 
deltar i projektet utmanar och förändrar 
attityder, normer, värderingar och ideal som 
begränsar kvinnor.

Läs mer på vår hemsida
ChildFund Gender Equality Position Paper 

Barnfondens Cross-Cutting Issues Manual
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https://barnfonden.se/app/uploads/2021/06/Road-Map-Indien-Gogunda.pdf
https://barnfonden.se/app/uploads/2021/06/Road-Map-Indien-Gogunda.pdf
https://barnfonden.se/app/uploads/2019/11/ChildFund-Alliance-Gender-Paper.pdf
https://barnfonden.se/vart-arbete/


”Innan det här projektet fick jag inte gå ut ur huset själv. Nu är jag en entreprenör. 
Jag utbildar mig och arbetar till och med med olika regeringstjänstemän." 
32-åriga Gayatri som deltar i projektet Civil Society Strengthening and Women’s Empower-
ment i Uttar Pradesh, Indien.
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Katastrofinsatser

Brand i Coxs Bazar
För fyra år sedan skedde en massflykt 
från Myanmar till Bangladesh, när rohin-
gyer flydde undan den hemska massa-
ker och förföljelse den myanmarska ar-
mén utsatte dem för. Många rohingyer 
hamnade i flyktinglägret Coxs Bazar 
som snabbt blev ett av världens största 
och snabbast växande flyktingläger. En 
på inget sätt trygg och sund tillvaro. I 
mars bröt en stor brand ut i lägret, och 
lämnade 10 000 familjer hemlösa. Elden 
förstörde också fler än 150 skolor. Barn-
fonden kunde här bidra till att 20 000 
drabbade personer kunde få mat, kläder, 
utbildningsmaterial och andra förnöden-
heter. I ett annat redan pågående projekt 
i Coxs Bazar, som stöds av Radiohjälpen 
via Världens barn, jobbar vi hårt för att 
minska barns sårbarhet i lägret, i syn-
nerhet deras utsatthet för sexuella över-
grepp.

Covid-19 i Indien
Just när man i Indien trodde att den vär-
sta faran med Covid-19 var över, blom-
made det upp med en skrämmande has-

tighet och spridning och orsakade många 
dödsfall och extrem stress för hela vård-
systemet. Barnfonden kunde sätta in 
extra stöd till ChildFunds arbete med 
pandemin i Indien, där vi bland annat 
försåg vårdcentraler med medicinsk ut-
rustning, syrgastuber och ansiktsmasker, 
maskiner för andningshjälp (Bipap) och 
glukometrar för att hjälpa till att ta hand 
om patienterna. Vi stöttade också frivil-
liga hälsoarbetare och personal i fält med 
skyddsutrustning och gav dem träning 
för att kunna möta och arbeta med pa-
tienter.

Kvinnor och barn i Afghanistan
Kvinnor och flickor i Afghanistan drab-
bas av de fruktansvärda konsekvenserna 
av talibanstyret, bland annat möjlighe-
ten att lämna hemmet utan en manlig 
förmyndare. Detta blir särskilt proble-
matiskt i hushåll där det inte finns någ-
ra vuxna män. En chockerande statistik 
är antalet krigsänkor i Afghanistan: det 
finns mer än två miljoner! Många av dem 

Barnfonden svarade på sex stora katastrofer under 2021, vilket var 
möjligt genom ChildFund Alliance och lokala partners i drabbade 
områden. Allt ChildFunds katastrofarbete är i linje med lokala myn-
digheters krav på koordinering, standarder och kvalité. 

Mamma Eidi Ma tillsammans med 
sina söner Abdul Ahad och Abdul 
Samad i Robat Sangi District i 
Afghanistan. Denna familj och mil-
joner andra befinner sig i ett mycket 
utsatt läge på grund av matbrist 
och ett mycket dåligt fungerande 
samhälle generellt. 
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är de fattigaste av de fattiga, analfabeter, 
som tvingas tigga för att överleva och ris-
kerar sina liv varje dag. Barnfonden har 
genom ChildFund Alliance kunnat nå 
den lokala partnern RRAA, för att stöd-
ja 100 familjer där mamman är änka och 
utan inkomstkälla.

Minska hunger i Kenya 
I norra Kenya finns områden som klassas 
som Arid och Semi-Arid Land (ASAL) 
(torrt eller halvtorrt). De drabbas ofta av 
torka, men mer under de senaste åren i 
takt med att klimatförändringarnas ef-
fekter blir allt mer kännbara. Den allvar-
liga torkan 2021 kom utöver de skador 
som orsakades av gräshoppsinvasionen 
2020, och jordbrukarna har inget kvar 
för att försörja sina familjer. Barnfonden 
bidrog till ChildFund Kenyas uppma-
ning att förbättra motståndskraften hos 
14 700 torkdrabbade hushåll i Marsabit, 
Isiolo, Turkana, Samburu och Kitui. En 
rad mångfacetterade insatser planerades, 
såsom tillhandahållande av livräddande 
livsmedel (inklusive daglig mat och små-
barnspedagogik till de yngsta barnen), 
vatten till skolor, boskap och hushåll, 
samt jordbrukares utbildning och utsäde 
för att odla grödor som tål torkan bättre. 

Detta projekt är kopplat till ytterligare 
två projekt som vi bidrar till i Kenya: att 
skapa inkomstdiversifiering genom att 
stödja utvecklingen av en anläggning för 
att förädla produkter från moringaträdet, 
såsom moringaolja och moringapulver; 
och stöd till med ett projekt för livsmed-
elssäkerhet (med ChildFund Tyskland) 
som kretsar kring odling av mycket nä-
ringsrik och torktålig orange sötpotatis. 

Stöd till konfliktdrabbade 
Etiopien
Enligt World Food Programme har 5,9 
miljoner människor i Etiopien akuta livs-
medelsbehov, varav 3,9 miljoner är kvin-
nor och barn. Livsmedel som vanligtvis 
levereras av Etiopiens egna jordbruka-
re har minskat avsevärt eftersom torka 
och civila konflikter har tvingat dem 
att överge plantering och skörd. Utöver 
livsmedelsotryggheten har två miljoner 
människor tvingats lämna sina hem – de 
flesta har ingen inkomst, mycket lite mat 
och stor otrygghet. Barnfonden svarade 
med att bidra till ChildFund Etiopiens 
insatser för att stödja 10 000 personer i 
Amhara-regionen för att få det nödvän-
diga basvaror för överlevnad.

Tyfoner i Filippinerna
Strax före jul svepte tyfonen Rai ge-
nom Filippinerna. Över en halv miljon 
människor fördrevs, hundratals dödades 
och tusentals hem totalförstördes. Barn 
som upplever sådan våldsam förödelse 
kommer sannolikt att drabbas av trauma, 
och ett sätt att stödja dem är att ge säk-
ra utrymmen med stödjande vuxna som 
kan hjälpa dem att bearbeta sin rädsla. 
Barnfonden bidrog till ChildFund Filip-
pinernas svar på Typhoon Rai, som in-
kluderade att tillhandahålla psykologiska 
första hjälpen-sessioner för att hjälpa till 
att återställa en känsla av normalitet för 
barn och bygga färdigheter för att främja 
motståndskraft. ChildFund Filippiner-
nas övergripande plan för att stödja åter-
hämtningen inkluderar också utbildning 
och försörjningsstöd. 
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Effektrapport
Varje år publicerar Barnfonden vår effektrapport och säkerstäl-
ler att vi möter de kriterier som identifierats av Giva Sverige 
(Sveriges viktigaste plattform för transparens och kvalité inom 
insamlingsorganisationer) som en del av arbetet för Tryggt Gi-
vande. Tidigare har detta varit en separat rapport, men i år har 
vi kombinerat effektrapporten med årsredovisning och verk-
samhetsberättelse för att på så sätt ha en mer samlad Årsrap-
port för 2021. Här listar vi de uppgifter som Giva Sverige har 
angett och var du hittar vårt svar, antingen i detta dokument 
eller genom att klicka på länkarna. 

Begränsningar av rapporteringen: Barnfonden har ett robust 
uppföljnings- och utvärderingssystem. Begränsningar i mät-
ning och rapportering beror främst på timing och tillgången 
till information från lokala partner vid tidpunkten för rappor-
teringen. Om du söker mer detaljerad information är du väl-
kommen att kontakta info@barnfonden.se. 

Här får du tillgång till Barnfondens förändringsteori som be-
skriver de långsiktiga, medellånga och kortsiktiga effekter vi 
söker genom ett arbete. 

Vi vill gärna att du läser mer om vårt klimatinformerade och 
klimatförberedda förhållningssätt i vårt arbete, och mer infor-
mation om det finns här.

Vi rapporterar om våra resultat för vissa projekt under det se-
naste året på sidan 18–29. Här ger vi en kort sammanfattning 
av utvalda projekt, en kommentar från projektutvärderingen, 
och en för oss relevant lärdom. 

Rapporten om våra intäkter och utgifter, och hur vi har spridit 
programfinansiering kan du ser mer om på sidan 9 och i årsre-
dovisningen som börjar på sidan 32.

Om du har något problem som du vill uppmärksamma oss på 
finns Barnfondens Whistle Blower Policy och tillvägagångssätt 
på vår hemsida: Klagomål.
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https://barnfonden.se/app/uploads/2021/09/Barnfonden-Theory-of-Change.pdf
https://barnfonden.se/vart-arbete/klimat-och-barn/
https://barnfonden.se/app/uploads/2019/10/Visselbl%C3%A5sarpolicy.pdf
https://barnfonden.se/om-barnfonden/klagomal/
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Årsredovisning
 

Styrelsen och Generalsekreteraren för Barnfonden Insamlingsstiftelse org.nr 
846003-9020 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
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Förvaltningsberättelse
Barnfonden är en icke-vinstdrivande stiftelse. Vår ekonomi syftar till att bidra till vår barnfo-
kuserade verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Vi tillämpar ett barnrättsperspektiv 
i allt vårt arbete och har genomgående ett starkt fokus på jämställdhet, barnskydd, barns 
delaktighet och miljö- och klimatfrågorna. Vi ställer oss löpande frågan hur vi kan bli ännu 
bättre på att lyfta dessa frågor. Barnfonden arbetar både förebyggande och med att hantera 
effekterna av de problem vi långsiktigt vill lösa.

I Barnfondens årsredovisning  för 2021 visar vi hur Barnfonden genom sitt arbete under fö-
regående år har adresserat barns behov för att säkerställa att de i olika stadier av sina liv är 
friska, trygga, utbildade och involverade.

Barnfonden har arbetat med barnen själva, deras familjer och det omgivande samhället där 
de bor för att säkerställa att barnens rätt till god hälsa, utbildning, skydd, säker försörjning 
och inkludering upprätthålls och utvecklas. Oavsett om det är med finansiering från våra 19 
135 generösa faddrar och månadsgivare, via de 10 938 000 kronor vi har mottagit genom bi-
drag från större givare för projektfinansiering, eller genom de partnerskap som inte ger någon 
finansiering utan bara viktiga kopplingar, har Barnfonden möjliggjort en positiv förändring i 
barns liv.

I årsredovisningen nämner vi ett antal höjdpunkter från det arbete vi inom våra fem över-
gripande fokusområden har gjort under föregående år tillsammans med barnen, familjerna 
och personalen på plats, samt tillsammans med våra givare. Vi framhåller att vi, för att nå 
långsiktig och hållbar framgång, måste ha ett brett fokus där vi utöver att arbeta med barnen 
och familjerna även behöver bidra med kunskap och erfarenhet för att bygga starka system 
och strukturer i hela närområdet. Samt arbeta med och påverka regeringar och myndigheter 
för att dessa ska ta det ansvar som åligger dem för att upprätthålla barnens rättigheter och 
närområdets möjlighet att utvecklas i en positiv riktning. Vi arbetar inom Sverige och genom 
vårt engagemang inom ChildFund Alliance påverkar vi globalt.

Covid-19 har påverkat inte bara våra egna liv, utan också barns liv över hela världen. Barns 
skolgång och utbildning har blivit lidande och nedstängningarna globalt har försatt redan 
utsatta familjer i ännu större utsatthet när inkomster försvunnit. Olika former av våld mot 
barn har ökat till följd av pandemin och många barn har mått psykiskt dåligt på grund av den 
rädsla och oro som följer i spåren av virusspridning, nedstängningar och utbredd osäkerhet i 
samhället.

Utveckling av stiftelsens verksamhet, resultat och ställning 
(Belopp i TSEK.)
    
 2021 2020 2019 2018

Ändamålskostnader -74 186 -68 182 -65 846 -78 307 
Insamlingskostnader -14 215 - 13 291 -13 062 -12 717 
Administrationskostnader -4 193 -2 916 -3 652 -3 906 

Summa kostnader -92 595 -84 389 -82 560 -94 930 
Summa intäkter 94 210 86 681 83 502 96 220 

Coronapandemin påverkade även i stor utsträckning 2021 eftersom vi inte har haft möjlighet 
att besöka verksamhetsländerna, och en del aktiviteter i projekten blev försenade på grund 
av lokala restriktioner. Dock påverkades inte insamlingen. Distansarbete ställer andra krav 
på styrning och kontroll. Vi har haft fortsatt fokus på att stärka våra processer både internt 
och med partners. Personalkostnaderna ökade under 2021 då vi fram till november utförde 
D2D- och F2F-värvning med hjälp av ett internt värvningsteam som komplement till externa 
leverantörer.
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Väsentliga händelser 2021

Covid-19
Pandemin har även under 2021 påverkat 
hela världen. Barnfonden ställde redan 
då pandemin bröt ut 2020 snabbt om ar-
betssättet och tvingades även skjuta upp 
många resor och fysiska möten.

Programarbetet har blivit lidande då fle-
ra aktiviteter inte kunnat genomföras, 
men tack vare flexibiliteten i större de-
len av vår finansiering, exempelvis fad-
derbidragen, har vi snabbt kunnat ställa 
om så att våra insamlade medel gjort som 
mest nytta i en akut situation. I Child-
Fund Alliance gick vi samman för att 
med gemensam kraft göra så stor nytta 
som möjligt för barn i våra verksamhets-
länder. Mer om detta står beskrivet un-
der avsnittet Tillsammans gör vi skillnad 
på sidan 18.

Vissa projekt drabbades av kraftiga för-
seningar som gjorde att aktiviteter fick 
skjutas från 2020 till 2021. En del ytter-
ligare förseningar, till exempel på grund 
av stängda skolor, begränsad rörlighet 
och personalfrånvaro hos partners, har 
medfört att även vissa aktiviteter plane-
rade för 2021 i vissa fall har fått skjutas 
på 2022. 

Förändringsteori
Under året har Barnfonden utvecklat 
sin förändringsteori, vilken beskriver 
Barnfondens utgångspunkt och metod 
för programarbetet. Det är ett levande 
dokument som stakar ut vägar för att 
nå hållbar förändring för att nå Barnfon-
dens vision, där alla barn kan säga ”Jag är 
trygg; Jag är frisk; Jag är glad, Jag har en 
utbildning; Jag har en röst”. En särskild 
förändringsteori har också tagits fram för 
att alla våra insatser ska bidra till att de 
barn, ungdomar, familjer, med flera vi 
arbetar för är så klimatinformerade och 
klimatförberedda som möjligt. Metoder 
för detta vidareutvecklas under 2022.  

Klimatfokus 
En viktig del av Barnfondens strategi 
är att stärka vårt arbete för barn som 
på olika sätt drabbas av klimatkrisen, 
samt att göra kopplingen mellan klimat-
krisen och barns rättigheter mer synlig. 
Under 2021 har vi genomfört två kam-
panjer som lyft just detta, med stor syn-
lighet utomhus och i media, och vi har 
genomfört ett flertal aktiviteter för att 
belysa frågan i olika typer av forum. Vi 
ser också att både befintliga och poten-
tiella samarbetspartners vänder sig till 
oss i frågor som berör barns rättigheter 
och klimatfrågan. År 2021 är också första 
året vi mäter och redovisar vårt eget kli-
matavtryck, mer om detta nedan under 
hållbarhetsupplysningar.

Intern värvningsenhet
Under hösten 2021 fattades beslut att 
avveckla den interna värvningsenheten 
som startades upp i juli 2020. Grunden 
för beslutet var att vi inte kunde nå till-
räcklig kostnadseffektivitet i värvningen 
trots hårt arbete. Vi arbetar ständigt för 
att hitta de bästa och mest kostnadsef-
fektiva insamlingsmetoderna och utvär-
derar löpande varje initiativ. Vårt team 
fortsätter sitt arbete under 2021.

Avslag större programbidrag 
I slutet av 2021 nåddes vi av det nega-
tiva beskedet att ForumCiv har valt att 
inte prioritera större organisationer med 
stabil egen finansiering inom anslaget för 
Large Partnership Funding. Detta på-
verkar Barnfondens förväntade utveck-
ling och särskilt förväntade intäkter och 
flexibilitet från 2023. Djupgående analys 
av läget har genomförts under början av 
2022 för att ta fram nya möjligheter för 
att hitta den flexibilitet, stabilitet och 
tillväxt vi strävar efter för att på bästa 
sätt kunna stötta våra samarbetspartners 
och de barn och unga vi finns till för. 

Bild från en av de klimatkampanjer 
Barnfonden genomförde 2021.
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Förväntad utveckling

Organisation och ledning 

För att arbeta så hållbart och välplanerat som möjligt, vilket ökar effekterna av våra utveck-
lingsprogram, strävar vi efter att skapa finansieringsmodeller som tillåter större flexibilitet 
och långsiktighet. I detta avseende har vi en stor fördel av att en majoritet av våra intäkter 
från privata givare redan idag kommer från ett löpande månadsgivande, i stället för från 
enskilda sporadiska gåvor. Vi hoppas framöver kunna utveckla en ännu större flexibilitet och 
långsiktighet genom även andra typer av givande. 

Insamlingsmässigt kommer 2022 vara ett år där vi lägger mycket arbete på att öka projekt-
bidragen för kommande år då många projekt avslutas under året. Vi ser här stora möjligheter 
till ytterligare EU-finansiering men även från andra aktörer där vi undersöker nya samarbe-
ten. Insamling från privatpersoner förväntas ligga stabilt men med ökad satsning på kata-
strofinsamling för att kunna göra mer i humanitära katastrofer. Vi intensifierar vårt arbete 
med att sprida kunskap i Sverige om internationellt utvecklingsarbete och dess effekter. Vi 
kommer under 2022 och framåt att stärka upp hur vi arbetar med barn och unga för att lyfta 
barns rättigheter, och i synnerhet att klimatfrågan är en barnrättsfråga. 

Under 2022 läggs stort arbete på att fortsätta utveckla vårt programarbete för ett allt bättre 
och tydligare klimatfokus. Detta innebär att hitta rätt nätverk och partners för att både de-
signa och implementera hållbara lösningar. Vi hoppas här på samarbeten med olika typer av 
aktörer då vi ser vikten av tvärsektoriell samverkan för att arbetet ska bli så bra som möjligt. 

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse och under 2021 hölls 5 protokollförda möten, 4 or-
dinarie och ett per capsulam:

Yasemin Arhan Modéer styrelseledamot ordförande (4 möten)
Karin Grauers   styrelseledamot vice ordf. (5 möten)
Petra Bergarp   styrelseledamot vice ordf. (5 möten)
Maria Thomelius  styrelseledamot   (5 möten)
Johanna von Bahr  styrelseledamot   (5 möten)
Edvard Hall   styrelsesuppleant   (vilande)
Lena Svensson   styrelsesuppleant   (4 möten)
Maya Mbog Rosén  styrelsesuppleant   (4 möten)
Anders Henriksson  styrelsesuppleant   (3 möten)

Valberedningen har letts av Lennart Wiklund som arbetat tillsammans med Thomas Reber-
mark (tidigare ordförande Barnfonden) och Karin Grauers, och bestod därmed av två externa 
medlemmar och en intern.

Barnfondens kontor ligger i Malmö. Generalsekreteraren leder arbetet med stöd av pro-
gramchef, ekonomi- och administrativ chef samt insamlings- och marknadschef. Under 2021 
arbetade i genomsnitt 23 personer inom Givarservice, Insamling och kommunikation, Eko-
nomi, Program och på den interna värvninsgsenheten. På Barnfondens kontor har vi också 
en volontär som hjälper till med enklare administrativa uppgifter såsom packning av material 
och översättning av brev till fadderbarnen.

Ett värdefullt stöd till kontoret under 2021 har också varit de tre praktikanter som var hos 
oss under hösten, två inom kommunikationsgruppen och en inom programgruppen. De har 
varit en stor tillgång och bidragit genom forskning, formgivning och textinnehåll. 
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Hållbarhet för Barnfonden handlar om att vi långsiktigt kan tillgodose barns säkerhet och 
trygghet på bästa sätt över tid. Vi måste se till att miljön och klimatet inte skapar en ännu 
sämre situation för dessa mest utsatta och vi måste tillgodose den sociala hållbarheten som 
handlar om det dagliga arbetet att tillgodose basbehov som mat, utbildning, trygghet, till-
gång till el och vatten.

Vårt uppdrag är att bygga ett långsiktigt och inkluderande samhälle där grundläggande 
mänskliga behov uppfylls och barns säkerhet sätts i främsta rummet.

Vi ser också till den ekonomiska hållbarheten med självförsörjande familjer som klarar av att 
stå emot klimatets nycker såväl som politiska oroligheter. Den ekologiska hållbarheten ses 
ofta som en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Den sociala hållbarhe-
ten ligger i sin tur till grund för att en ekonomisk hållbarhet är möjlig.

Vi diskuterar kontinuerligt med våra samarbetsorganisationer och genom våra partners i 
ChildFund Alliance hur vi på bästa sätt kan jobba med alla tre dimensioner parallellt. Faller 
den ena, faller alla tre.

I vår arbetsmiljöpolicy ingår riktlinjer, rutiner, mål och aktiviteter för att uppnå effektivitet 
och kvalitet i vårt arbete med arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Arbetet är en konti-
nuerlig process av ständiga förbättringar som dokumenteras och revideras årligen. Policyn 
ses över årligen och revideras vid behov. Lagar, förordningar och myndighetskrav utgör mi-
nimikrav för stiftelsen.

Vi jobbar proaktivt och aktivt för en arbetsplats fri från diskriminering som främjar våra med-
arbetares hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Det gör vi bl.a. genom utbildningar, skydds-
ronder, information och dialog i olika forum för samverkan, samt utvärdering och vid behov 
reviderade förebyggande och aktiva processer och rutiner.

År 2021 var första året Barnfonden, i linje med vår miljöpolicy, mäter klimatavtrycket från 
kontorets verksamhet. Syftet med detta är: uppföljning och transparens, för att lära oss att 
bli bättre, för att ”kompensera” för de utsläpp som vi av verksamhetsmässiga skäl inte kan 
undvika. 

Barnfondens sammanlagda fotavtryck är beräknat med hjälp av Vi-skogens klimatkalkylator 
och inkluderar: 

• Resor och transporter (till och från jobbet samt tjänsteresor) (2,29 ton CO2e)
• Energi (uppvärmning och el) (2,67 ton CO2E)
• Inköp och avfall (kontorspapper, trycksaker, datorer, mobiltelefoner, surfplattor) (31,9 

ton CO2e)
• Evenemang (vi har bara haft ett som i princip var digitalt så inte gjort någon egen be-

räkning)

 Dessutom är post en stor och viktig del av Barnfondens verksamhet, varför vi har valt att 
lägga till den punkten också (0,74 ton CO2e)

Totalt landar detta på 38 ton CO2e för 2021. Då vi på grund av Covid-19 inte har gjort någ-
ra utlandsresor samt kraftigt begränsat inrikesresor kommer vi att se en kraftig ökning av 
denna post till nästa år. Det är vår största utsläppskälla vilket kommer att få en betydande 
effekt på fotavtrycket. I övrigt är det inköp och avfall som sticker ut. Där vill vi se över om 
det finns några möjligheter att minska till 2022, men utan att det ger negativa konsekvenser 
på insamling och kvalité. 

Lokalen värms upp med fjärrvärme och all energi är förnybar. I enlighet med Barnfondens 
miljöpolicy köper vi in ekologiskt, närproducerat och miljömärkt så långt möjligt, men har 
ingen separat uppföljning på det då det är en mindre post. Vi källsorterar, köper begagnade 
kontorsmöbler när det är möjligt, och köper in restaurerade mobiltelefoner istället för nya.

För att kompensera för våra utsläpp väljer vi att investera ett belopp som motsvarar en för-
väntad koldioxidbesparing på 38 ton CO2 genom Trine. Vi väljer en investering som ger 
förnyelsebar energi genom solceller till familjer på den afrikanska landsbygden. Genom detta 
bidrar vi till koldioxidbesparingar samtidigt som vi gynnar lokal utveckling där den behövs 
som mest.

Hållbarhetsupplysningar
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Kontroll och granskning
För Barnfonden är förtroendet från våra givare den absolut viktigaste byggstenen i vår verk-
samhet. Barnfondens ekonomi- och verksamhetsledning ansvar för den interna kontrollen 
och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, uppnår satta mål inom budget och att lagar 
och regler följs.

Barnfondens verksamhet i Sverige och i våra verksamhetsländer granskas av externa reviso-
rer i enlighet med våra givares krav. Personal från Barnfonden och våra samarbetspartners 
granskar också kontinuerligt arbetet. Det görs ekonomiska revisioner och undersökningar av 
insatsernas effekt för att säkerställa att arbetet bedrivs ändamålsenligt och når uppsatta mål.

Barnfonden är medlem i Giva Sverige, de svenska insamlingsorganisationernas branschorgan 
som verkar för etisk och professionell insamling. Som medlem i Giva Sverige har Barnfonden 
förbundit sig att följa den kvalitetskod för Tryggt Givande som gäller för alla medlemmar. 
Barnfondens styrelse godkänner kvalitetskoden som också granskas av revisor.

Därtill är Barnfonden medlemsorganisation till Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar 
att vår insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskä-
liga kostnader. Barnfonden har två av Svensk Insamlingskontroll godkända 90-konton:
901301-2 och 901302-0.

Finansiell riskhantering
Barnfonden Insamlingsstiftelses placeringspolicy föreskriver att stiftelsens finansiella till-
gångar enbart får placeras på bankkonton i SEK eller i någon av valutorna EUR eller USD, 
samt i hållbara räntefonder och penningmarknadsfonder med låg risk.

Organisationen har som policy att omedelbart sälja aktier som erhålls som gåva och därige-
nom inte bedriva placeringsverksamhet i aktier. En förteckning över aktuella placeringar 
återfinns i not 11.
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Barnfonden är en barnrättsorganisation som verkar för barns rättigheter i utsatta områden 
i Afrika, Asien och Latinamerika. Genom bidrag ifrån privatpersoner och företag, genom 
gåvor, månadssparande och katastrofinsamling samt genom tilldelade anslag, arbetar Barn-
fonden i 20 länder. Det ekonomiska målet är att visa ett nollresultat. 

Intäkter
Barnfondens totala intäkter 2021 uppgick till 94,2 MSEK vilket är en ökning med 8,7 pro-
cent från 2020.  Vår verksamhet möjliggörs genom finansiering från privata givare, företag, 
stiftelser och offentliga, institutionella givare. En stor majoritet (79 procent) kommer från 
fadderbidragen, och då faddrarna är väldigt lojala - som det har visat sig även i pandemitider 
- är Barnfondens totala intäkter stabila med mindre förändringar år från år.

Gåvor 79,4 (75,5) MSEK: +5 procent
Tack vare en effektiv värvning av nya faddrar, i kombination med diverse initiativ för att öka 
lojaliteten bland befintliga, såg vi under 2021 en positiv utveckling i antal fadderskap och 
snittgåva per fadder. Precis som under det första pandemiåret såg vi att våra faddrars vilja att 
stanna kvar och ge mer har förstärkts. 

Övriga typer av gåvor har generellt haft en stabil utveckling under 2021, men vi såg under 
2021 en markant ökning i intäkter från katastrofinsamling, vilket är något som Barnfonden 
satsar allt mer på. Men de totala intäkterna från katastrofinsamlingar understeg fortsatt 0,5 
procent av Barnfondens totala intäkter.

Bidrag: 10,9 (7,5) MSEK: +45 %
Till skillnad från Barnfondens intäkter från gåvor är bidragen mer volatila från år till år, och 
ett eller två anslag kan få betydande konsekvenser för storleken på våra bidrag. Under 2020 
ställdes ett fler talet aktiviteter in på grund av covid-19 och medförde omfattande försening-
ar i projektarbetet.

Verksamhetskostnader 
Barnfondens verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: Ändamålskostnader, in-
samlingskostnader samt kostnader för administration. 

Organisationen har så kallade samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- 
och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT-relaterade kostna-
der, ekonomi- och ledningsfunktionen, telefoni samt lokalkostnader.

Barnfonden driver ett 90-konto vilket medför att Svensk insamlingskontroll ställer krav på 
att ändamålskostnader ska utgöra minst 75% av totala intäkter, om inte särskilda skäl före-
ligger.

Ändamålskostnader 74 MSEK (68) +8,8%
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag en-
ligt dess stadgar. Här ingår kostnader för utvecklingsarbete i de länder vi stödjer samt ända-
målskostnader i Sverige. Till exempel kostnader som uppstår som en direkt följd av en aktivi-
tet inom ändamålet, så som planering, uppföljning och rapportering. Till ändamålskostnader 
räknas också avgifter till Barnfondens samarbetspartners samt de till ändamålskostnaderna 
fördelade samkostnaderna. 

Insamlingskostnader 14 MSEK (13) +6,8%
Med insamlingskostnader avses kostnader som varit nödvändiga för att generera externa in-
täkter samt att behålla och rekrytera nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader för insam-
lingsaktiviteter, annonser, reklam, kampanjer och utskick. Insamlingskostnader inkluderar 
såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlingspersonal som de till insamlings-
kostnader fördelade samkostnaderna.

Administrationskostnader 4 MSEK (3) +48%
Administrativa kostnader är de kostnader som behövs för att administrera och driva organi-
sationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel 
på sådana kostnader är styrelse, bokföring och årsredovisning, hantering av löner och sociala 
avgifter, revision, administrativa system och kostnader som inte är att hänföra till ända-
målskostnader eller insamlingskostnader. Hit hör även de till administrationskostnaderna 
fördelade samkostnaderna. 

Resultat och intäkter
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2017 202120202019*2018

72 205
74 186

68 182
65 846

78 307

16 20716 714

15 556
17 648

18 408

94 210

86 68183 502

96 418
90 714

Verksamhetsintäkter (TSEK)

Ändamålskostnader

Insamlings- och administrationskostnader

Härifrån kommer pengarna (MSEK)

Gåvor från faddrar: 71 428 000

Externa stiftelser & fonder: Radiohjälpen: 2 885 000

Gåvor från allmänheten: 5 418 000

Gåvor från företag: 1 554 000

Offentliga bidrag – ForumCiv: 4 619 000

Offentliga bidrag – EU: 3 633 000

Externa stiftelser & fonder: Övriga: 780  000

2017 2021202020192018

Medelantal anställda 2017 – 2021

14

23*

181716

*2019 ändrades redovisningsprinciperna för projektmedel

2017 202120202019*2018

79,6% 78,7%78.7%78,9%81,2%

15,3%15,6%13,2%16,2% 15,1%

3,3% 2,9% 4,4% 3,4% 4,5%

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

Kostnader som andel av totala intäkter

    
   2017 2018 2019 2020 2021

Totala verksamhetsintäkter  90 714 96 418 83 502 86 681 94 210
Ändamålskostnader   72 205 78 307 65 846 68 182 74 186 
Insamlings- och administrationskostnader 17 648 15 556 16 714 16 207 18 408

Andel i förhållande till totala verksamhetsintäkter
Ändamålskostnader  79,6% 81,2% 78,9% 78,7% 78,7%
Insamlingskostnader  16,2% 13,2% 15,6% 15,3% 15,1%
Administrativa kostnader  3,3% 2,9% 4,4% 3,4% 4,5%

*Ökningen jämfört med föregående år berodde framförallt 
på att vi under 2021 hade en intern värvningsenhet. 
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  20210101  20200101
  20211231 20201231  
Belopp i SEK.  Not    
   

Verksamhetsintäkter

Gåvor och bidrag 3 90 342 461 83 010 093  
Övriga intäkter   3 867 665 3 670 483

Summa verksamhetsintäkter  94 210 126 86 680 576

Verksamhetskostnader  

Ändamålskostnader  4, 5 -74 186 494 -68 181 888
Insamlingskostnader  -14 215 366 -13 290 879
Administrationskostnader  -4 193 233 -2 916 671

Summa verksamhetskostnader  -92 595 093 -84 389 438

Verksamhetsresultat  1 615 033 2 291 138

 

Resultat från finansiella poster 6

Resultat från värdepapper och fordringar som 
är omsättningstillgångar   229 454 -92 293
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 52 949 -6 847

Resultat efter finansiella poster  1 897 436 2 191 998   

  1 897 436 2 191 998

Årets resultat  1 897 436 2 191 998

Fördelning av ändamålsbestämda medel 

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 1 897 436   2 191 998 

Ändamålsbestämning av medel  0 -2 113 088

Kvarstående medel  1 897 436 78 910

RESULTATRÄKNING 
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   20211231  20201231

Belopp i SEK. Not 

Tillgångar  

Anläggningstillgångar
      
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för programvaror 7 2 728 900 3 313 664
  
  2 728 900 3 313 664

Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier och datorer 8 122 923 139 499

  122 923 139 499

Summa anläggningstillgångar  2 851 823 3 453 163

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  84 270 1 191 288
Aktuell skattefordran  155 693 158 377
Övriga fordringar 9 5 642 359 6 029 818
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 1 023 217 669 370

  6 905 539 8 048 853

  
Kortfristiga placeringar   11  
Övriga kortfristiga placeringar  8 438 862 8 335 871

  8 438 862 8 335 871

Kassa och bank 14 21 315 649 17 594 984

Summa omsättningstillgångar  36 660 050 33 979 708   
 

SUMMA TILLGÅNGAR  39 511 873 37 432 871

   
  

BALANSRÄKNING 
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   20211231 20201231

Belopp i SEK. Not 

Eget kapital och skulder

Eget kapital             

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser  36 000 36 000

  36 000 36 000

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel  10 658 181 10 658 181
Balanserad vinst eller förlust  2 304 926 407 490
  
  12 963 107 11 065 671   
  
Summa eget kapital  12 999 107 11 101 671   

Kortfristiga skulder   

Skuld erhållna, ej utnyttjade bidrag 12 14 245 773 13 368 082
Fadderbarnsbidrag och faddergåvor  4 354 217 4 240 812
Leverantörsskulder  550 904 1 075 131
Övriga skulder  4 925 166 5 482 541
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 436 706 2 164 634

  26 512 766 26 331 200
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 511 873  37 432 871

BALANSRÄKNING 
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  20210101 20200101
  20211231 20201231
Belopp i SEK. Not 

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster  1 897 436 2 191 998    
Justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet, mm.  644 619 716 341

  2 542 055 2 908 339 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital  2 542 055 2 908 339 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga placeringar  -102 988 -
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  1 165 228 -7 322 924
Ökning(-)/minskning(+) av rörelseskulder  181 566 5 929 064
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  3 866 932 1 514 479

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -43 279 -158 045

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -43 279 -158 045  

    
Årets kassaflöde  3 823 653 1 356 434
Likvida medel vid årets början  17 594 984 16 238 550

Likvida medel vid årets slut  21 315 649 17 594 984
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
 
   
   Ändamåls-   
  Stiftelse- bestämda Balanserad Totalt eget  
  kapital medel vinst kapital 

Ingående balans 
2021-01-01  36 000 10 658 181 407 490 11 101 671

Ändamålsbestämda      
medel       

Årets resultat    1 897 436 1 897 436

Utgående balans
2021-12-31  36 000 10 658 181  2 304 926 12 999 107    
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
  
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, 
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning samt Svensk Insamlingskontroll.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till det verkliga värdet av det som erhållits
eller kommer erhållas.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande 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 organisationen 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 förbrukas direkt eller inte. Gåvor värderas som huvudregel till
verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen. Som gåva räknas gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella
fonder och stiftelser samt sponsring.

Gåvor från faddrar
Avser det månatliga belopp som faddrar lämnar till stöd för de lokala utvecklingsprogrammen i Barnfondens pro-
gramländer.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Mottagna bidrag redovisas som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Intäktsförda bidrag som inte erhållits före balansdagen
redovisas som fordran. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som
den kostnaden bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar
anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. Med övriga intäkter avses bland annat arbetsgi-
varstöd från Arbetsförmedlingen.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Organisationen har kostnader, s k samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och
administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT-relaterade kostnader, ekonomi- och
ledningsfunktionen, telefoni samt lokalkostnader.

NOTER
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Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Här
ingår kostnader för utvecklingsarbete i de länder vi stödjer samt ändamålskostnader i Sverige. Till exempel
kostnader som uppstår som en direkt följd av en aktivitet inom ändamålet, så som planering, uppföljning och
rapportering. Till ändamålskostnader räknas också avgifter till Barnfondens samarbetspartners samt de till
ändamålskostnaderna fördelade samkostnader. 

Insamlingskostnader 
Med insamlingskostnader avses kostnader som varit nödvändiga för att genererar externa intäkter samt att
behålla och rekrytera nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader för insamlingsaktiviteter, annonser, reklam, 
kampanjer och utskick. Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för
insamlingspersonal som de till insamlingskostnader fördelade samkostnader.

Administrationskostnader 
Administrativa kostnader är de kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är
styrelse, bokföring och årsredovisning, hantering av löner och sociala avgifter, revision, administrativa system
och kostnader som inte är att hänföra till ändamålskostnader eller insamlingskostnader. Hit hör även de till
administrationskostnaderna fördelade samkostnaderna. 

Leasing 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas
linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de
anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kost-
nad det år pensionen tjänas in.

Balansräkningen 

Immateriella anläggningstillgångar - programvara 
Immateriella tillgångar i form av programvara som förvärvats av stiftelsen är redovisade till anskaffningsvärde
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererat arbete redovisas i
resultaräkningen som kostnader då de uppkommer.
        
Immateriella anläggningstillgångar År 

Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram    7

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskffaningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar År

Inventarier och datorer   3

Finansiella tillgångar och skulder
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta transak-
tionsutgifter.
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Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip dvs till det läg-
sta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som de beräknas inflyta.

Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas till verkligt värde i enlighet med ÅRL 4 kap § 14a. Stiftelsen
har som policy att omedelbart sälja aktier som har mottagits som gåva och därmed inte bedriva placeringsverk-
samhet.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

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

Skuld för erhållna, ej nyttjade bidrag
I de fall Barnfonden erhållit bidrag, men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas dessa som en skuld. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, dvs. den utgår från organisationens verksamhets-
resultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar. 

      

Not 2 Uppskattningar och bedömningar  

Barnfonden gör uppskattningar och bedömning om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följen av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. 
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  20210101 20200101
  20211231 20201231

Not 3  Insamlade medel   

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Gåvor från faddrar  71 428 696 68 955 207
Gåvor från allmänheten  5 417 831  5 826 950
Gåvor från företag  1 554 807 725 500

Summa   78 401 334 75 507 657

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 
Insamlade medel - uppskattade belopp 

Gåvor som inte redovisats i resultaträkning och där värdet i SEK ej tagits fram består av rabatterad 
IT-utrustning, annonsrabatter, banktjänster etc.

Utöver ovan redovisade gåvor, har gåvor erhållits där värdet i SEK i tagits fram. 
Hyresrabatt: 200 000 SEK
Reklam: 8 367 000 SEK
Konsult 41 600 SEK

Bidrag som redovisats i resultaträkningen 

Externa stiftelser & fonder  
 Radiohjälpen   2 884 604 386 217 
 Övriga  779 954 209 100   
Offentliga bidrag 
 EU  3 632 609 3 232 236
 ForumCiv  4 619 258 3 674 883

Summa  11 916 424 7 502 436
 
Övriga intäkter 
  
Erhållna bidrag och ersättningar för personal  29 881 260 575
Insamlingsbidrag   3 801 789 3 318 108
Försäkringsersättningar    - 73 800
Övrigt  35 995 18 000 

Summa   3 867 665 3 670 483
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  20210101  20200101
  20211231 20201231

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda   
Medelantalet anställda  23 18
Varav män    5 4

Styrelseledamöter  5 7
Varav män   - 2
   

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inkl. pensionskostnader
Styrelse och generalsekreterare   792 633 777 600 
Övriga anställda   8 472 503 5 424 555 

Totala löner och ersättningar  9 265 136 6 202 155

Sociala avgifter   3 570 644 2 494 589
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)  799 083 565 242

Not 5 Leasing

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till  456 342 442 397
Inom 1 år  48 840 171 616
Inom 2 till 5 år  20 350 0

Summa  525 532 614 013 

Avtalet om lokalhyra i Malmö sträcker sig fram tom 2022-05-31.
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  20211231 20201231

Not 6 Resultat från finansiella poster

Räntor  8 673 10 383
Utdelningar  102 991 105 848
Realisationsresultat vid försäljning  214 863 -208 526
Övrigt  6 023 -6 846

Summa  332 550 -99 141

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar   

Ackumulerade anskaffningsvärden   
-Vid årets början  4 093 348 4 093 348
-Årets investeringar  0 0
-Avyttringar och utrangeringar  0 0

-Vid årets slut  4 093 348 4 093 348 

Ackumulerade avskrivningar  
-Vid årets början  -779 684 -194 920
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 0
Korrigering tidigare år  0 0
-Årets avskrivning  -584 764 -584 764

Vid årets slut   -1 364 448 -779 684

Redovisat värde vid årets slut  2 728 900 3 313 664

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början  1 305 186 1 147 141 
-Rörelseförvärv  43 279 158 045 

  1 348 465 1 305 186  

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början  -1 165 687 -1 147 141 
-Årets avskrivning  -59 855 -18 546 

  -1 225 542 -1 165 687  

Redovisat värde vid årets slut  122 923 139 499   
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  20211231 20201231

Not 9 Kortfristiga fordringar

Förskott projekt  5 637 487 5 640 323
Övrigt  4 872 389 495

Summa  5 642 359 6 029 818

Förskott projekt består av utbetalda projektbidrag som ännu ej blivit förbrukade i våra programländer. 

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   
Förutbetalda hyror   101 586 195 822
Övriga poster  921 630 473 548  

Summa  1 023 216 669 370 

Not 11  Kortfristiga placeringar

 Marknadsvärde  Ansk.värde  Bokf.värde 2021  Bokf.värde 2020
Räntefonder i Swedbank 8 700 998  8 692 287 8 438 862 8 335 871

Totalt 8 700 998  8 692 287 8 438 862 8 335 871

 

Not 12 Skuld erhållna, ej nyttjade bidrag

Offentliga bidrag  6 604 694 6 920 836
Stiftelser, företag och organisationer  7 641 079 6 447 346

Summa  14 245 773 13 368 182

Skulden består av erhållna bidrag för flerårig projektverksamhet i våra samarbetsländer. Även år 2021 
påverkades vår verksamhet av coronapandemin vilket ökade oförbrukade bidrag.
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  

Upplupna semsterlöner  1 113 069 839 980   
Upplupna sociala avgifter  349 935 272 237
Övriga upplupna kostnader  778 098 935 657
Upplupen löneskatt  190 272 116 760
Skolors alt. föreningars andel av insamlade medel 5 332 -

Summa  2 436 706 2 164 634

Not 14 Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Banktillgodohavanden  21 315 649 17 594 984

Summa  21 315 649 17 594 984

 

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

NOTER 

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och vi har nu krig i Europa. Som barnrättsorgani-
sation får detta konsekvenser för Barnfonden då fokus under första delen av året har ställts om, både 
kommunikationsmässigt och insamlingsmässigt. Tack vare vårt samarbete inom ChildFund Alliance 
kunde vi agera snabbt för att samla in pengar till stöd för lokala ukrainska organisationer som gör allt 
de kan för barns trygghet och säkerhet i krigsdrabbade områden. 
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