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Ett år av omställning och 
anpassning
Mitt första år som Barnfondens ordförande har inte 
varit vilket år som helst. Det var året när världen 
lamslogs av en pandemi, när hela samhällen stäng-
des ner och världen blev både större och mindre 
på samma gång. Min inställning mitt i allt detta 
kaos har varit att vi måste ställa om, inte ställa in. 
På Barnfonden har vi genom flexibilitet, kreativi-
tet och fokus på att hitta lösningar kunnat fortsätta 
leverera bra verksamhet för barnen i våra program-
länder och ha ett fortsatt stabilt stöd från våra gi-
vare och partners. Vi kan till och med se att många 
har höjt blicken och delat med sig ännu mer trots 
att den egna situationen ibland upplevts som tuff 
och osäker.

Barnen drabbas hårdast i kriser
Det vi också har sett tydligt under året som gått är 
hur det återigen är barnen som drabbas hårdast i 
en krissituation. Trots att det är ett virus som inte 
är väldigt farligt för barn, är det barn som i pande-
mins kölvatten står utan utbildning och livsviktiga 
vaccinationsprogram, som könsstympas och gifts 
bort, som utsätts för mer våld både i hemmet och 
på nätet.

Den pågående och accelererande klimatkrisen 
drabbar precis som pandemin barn oerhört hårt. 
Tyvärr finns det i detta fall inget vaccin som enkelt 
kan rullas ut och låta oss återgå till en ”normal” 
tillvaro.

Klimatet förändras med förödande konsekvenser 
för världens barn, i synnerhet för de som redan le-
ver i stor utsatthet. Viktigt i denna omtumlande 
och oroliga tid är alltså att ha fokus på flera olika 
frågor samtidigt - pandemi, klimat, fattigdomsbe-
kämpning osv.

Nu måste vi bygga upp bättre
Som så många påpekat behöver vi nu inte bara byg-
ga upp igen, utan vi måste bygga upp bättre. Och 
här kan och kommer Barnfonden med den kompe-
tens och erfarenhet som organisationen besitter bi-
dra konstruktivt och med kraft. Vi strävar inte efter 
att återgå till ”det normala” eftersom många av de 

problem vi nu behöver hantera härstammar från 
det vi ser som normalläget. Vi har möjlighet och 
måste skapa ett bättre, mer långsiktigt hållbart 
samhälle för alla människor, inte bara för de få.

Att bygga upp bättre har varit en central tan-
kegång för oss när vi under 2020 arbetat fram 
vår strategi för de kommande fem åren. För al-
las skull, och inte minst för barnens, måste vi 
nu börja samarbeta på riktigt för att möta de 
stora utmaningar som ligger framför oss. Med 
gemensamma krafttag kan vi bromsa klimat-
förändringarna men också förbereda oss för de 
effekter som redan är oundvikliga. Vi kan ska-
pa trygghet för de mest utsatta barnen genom 
att tänka nytt och genom att bjuda in till möten 
och samarbeten. Vi behöver utmana oss själva 
och andra för att vi ska kunna garantera barns 
rättigheter så som de är formulerade i barnkon-
ventionen. Och det är precis det här som vår nya 
strategi fokuserar på - barns rätt till trygghet i 
ett föränderligt klimat.

30 års erfarenhet
I år fyller Barnfonden 30 år. Det betyder att vi 
har 30 års erfarenhet att luta oss mot, lära av och 
bygga vidare på när vi nu blickar framåt. Jag är 
hoppfull om framtiden tack vare det fantastis-
ka engagemang jag ser finns och de nytänkande 
initiativ som tas för att lösa våra grundläggande 
samhällsutmaningar. Det är tillsammans vi gör 
skillnad så att fler barn i världen kan säga:

- Jag är trygg, jag är frisk, jag är glad, jag 
har en utbildning, jag har en röst!

Yasemin Arhan Modéer
Ordförande Barnfonden 
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Barnfonden ingår i ChildFund Alliance som finns i 12 medlemsländer.

Tillsammans stödjer vi cirka 23 miljoner barn och familjer i 70 länder.

Talande siffror för 2020

FÖRDELNING AV 
INSAMLADE MEDEL

Etiopien (18%)

Kambodja: 
2 285 elever i 
Kambodja har 
lärt sig hur de kan 
motverka otrygg-
het under de 
årligen återkom-
mande översväm-
ningarna.

Indien: ”Coming 
together”-möten har 
etablerats och 2 280 
barn och ungdomar 
från över 50 byar har 
deltagit och lärt sig 
mer om hur de kan 
höja sina röster samt 
delta i olika besluts-
processer.

Kenya: Som svar på kli-
matrelaterade katastrofer 
som torka, översvämningar 
och gräshoppsinvasioner 
i Kenya fick 5 346 barn 
och gravida och ammande 
kvinnor matpaket för att 
minska undernäring

Etiopien: 8 695 
hushåll har fått direkt 
ekonomiskt stöd 
under pandemin.  

(Siffror för 2019 inom parentes)

Barnfondens 17 900 (17 367) faddrar stödjer 
20 329 (19 501) fadderbarn runt om i världen. 
Många väljer ett ha fler fadderbarn än ett. 

83 010 (82 273) TSEK – Barnfondens insamlade 
medel 2020.

Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 19 (24)
länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

NYCKELTAL

Indonesien: 
30 000 förskole-
barn har fått till-
gång till en bättre 
förskola.

Indien (16%)

Kambodja (15%)

Uganda (11%)

Indonesien (5%)

Övriga (10%)

Kenya (12%)

Bolivia (13%)

Indien: 636 jord-
bruksgrupper för 
kvinnor har etable-
rats. Totalt deltar 
15 323 kvinnliga 
jordbrukare i dessa 
jordbruksgrupper.
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Om Barnfonden

Vi ser till hela barnet och de faktorer, personer 
och strukturer som påverkar det. Genom att ar-
beta i samma område en längre tid får vi möjlig-
het att följa utvecklingen genom hela barndo-
men. Våra samarbetspartners arbetar intensivt 
med att förbättra barns och familjers villkor 
genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörj-
ning och barns rätt till trygghet och skydd.

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden 
barnrättsorganisation som arbetar med barns 
rättigheter ur ett helhetsperspektiv. Miljöför-
störing och klimatförändringar ser vi som avgö-
rande orsaker till att barn far illa både idag och 
imorgon. Långsiktig och hållbar utveckling är 
grunden i all vår verksamhet och vi utgår alltid 
från barnens behov.

Vetskapen om att vi arbetar med barns liv och 
framtid präglar varje del av vårt arbete. Vårt mål 
är att lokala myndigheter och boende i område-
na som får stöd så småningom ska ta över arbe-
tet och själva driva utvecklingen vidare.

Barnfonden startade 1991 och är en självständig del 
av det globala nätverket ChildFund Alliance som 
består av tolv medlemsorganisationer. Barnfonden 
leds av en oavlönad styrelse. Ett stort personligt 
engagemang genomsyrar hela verksamheten, från 
kontakten med givare till arbetet tillsammans med 
barn och familjer i våra programområden.

Medlemmarna i ChildFund Alliance har förbundit 
sig att följa gemensamma riktlinjer för att skapa 
hög kvalitet inom programarbete, insamling och 
ekonomisk uppföljning. Varje medlem är en själv-
ständig organisation med en nationell styrelse. 
Tillsammans arbetar vi för att skapa långsiktig och 
meningsfull förändring för cirka 23 miljoner utsatta 
barn och familjer i 70 länder.

Barnfonden har under 2020 stöttat utvecklingsar-
bete i 18 länder i Afrika, Asien och Latinamerika 
genom samarbete med fem partners inom Child-
Fund Alliance, sju av ChildFunds landskontor och 
15 lokala partners.

Vi har alltid samma utgångspunkt och det är att barnet är i fokus. För alla barn har 
rätt till ett tryggt liv. Ett liv utan våld och hunger. Ett liv där det finns möjlighet 
att gå klart skolan.

Skolträdgårdar är ett inslag i vårt 
klimatrelaterade projekt i Kambodja. 
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Barnfondens vision
Vår 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.

Vårt uppdrag
Tillsammans med barn skapar vi hållbara lösningar 
som skyddar och stärker deras rättigheter och väl-
mående. Detta gör vi genom partnerskap, hjälp till 
självhjälp och helhetsperspektiv.

Våra värderingar
Vi står på barnens sida: Som barnrättsorganisa-
tion anser vi att barnets rättigheter alltid ska skyd-
das och främjas, genom alla delar av barnets liv. Vi 
drivs av att genom olika metoder nå bästa möjliga 
effekter, och vi mäter oss på hur väl vi lyckas bidra 
till en positiv och hållbar utveckling för barn. Vårt 
engagemang och vår lojalitet är gentemot barn, och 
vi kommer otröttligt att kämpa för barnets bästa i 
hemmet, i skolan, i närområdet samt på nationell 
och global nivå. Med barnet i fokus väljer vi att göra 
det som är rätt och inte det som är lätt. 

Tillsammans gör vi skillnad: Genom partner-
skap tar vi tillvara andras styrkor för att vi tillsam-
mans ska nå längre för barns rättigheter än vad 
någon av oss skulle kunna på egen hand. Att arbe-
ta tillsammans innebär att vara inkluderande, att 
inte tolerera någon form av diskriminering och att 
vi visar respekt i kommunikation, samtal, möten, 
programarbete och insamling. Vi möter människor 
där de är och ser vikten av olika infallsvinklar och 
erfarenheter.

Vi håller vad vi lovar: Vi tar ansvar för att göra 
det vi säger att vi ska göra, och är transparenta 
med hur vi jobbar, vad vi uppnår likväl som när vi 
inte uppnår det vi tänkt. Vi ska kunna ställas till 
svars av alla som väljer att samarbeta med oss, från 
det enskilda barnet och familjen till myndigheter, 
faddrar, finansiärer och kollegor emellan. Vi ska 

förtjäna andras tillit. Vi visar tillit till varandra 
i vårt dagliga arbete eftersom det är så vi kan 
utvecklas och göra det bästa för barnen.

Vi är handlingskraftiga: Vi är nyfikna på att 
hela tiden hitta bättre sätt att arbeta på. Vi våg-
ar se nya möjligheter på samma sätt som vi vågar 
rannsaka gamla vanor, alltid med strävan efter 
förbättring. Vi har mod att agera på möjligheter 
och testa nya vägar för att nå hållbara resultat 
och arbeta så effektivt, effektfullt och ansvars-
fullt som möjligt. Vi kan visa respekt för de 
barn, partners, samhällen och givare vi arbetar 
med genom att vara flexibla, öppna och lyhörda.

Globala målen 
De globala målen för hållbar utveckling riktar 
sig till alla världens länder. Målen gäller oss alla 
och världens ledare har förbundit sig till de 17 
olika målen för att vi till år 2030 tillsammans 
ska: avskaffa extrem fattigdom, minska ojäm-
likheter i världen, lösa klimatkrisen och främja 
fred och rättvisa. På Barnfonden är de globala 
målen ett ständigt närvarande ramverk. Genom 
långsiktigt arbete med fokus på barn och insat-
ser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns 
rätt till trygghet och skydd bidrar vi till att flera 
av delmålen kan uppnås.

Vi har identifierat nio av de 17 målen som vårt 
primära fokus, där de första sex utgör grunden 
för varje barns utveckling. Vårt åtagande för 
barns trygghet i ett föränderligt klimat ger stöd 
åt det specifika fokus på mål 13: Bekämpa kli-
matförändringarna, och delmål 16.2: Att elimi-
nera övergrepp, utnyttjande, människohandel 
och alla former av våld eller tortyr mot barn. 
Dessutom representerar mål 17: Genomföran-
de och globalt partnerskap vår övertygelse att 
partnerskap är det enda sättet på vilket vi kan 
uppnå hållbar utveckling för barn.
mål.

Pandemin har satt fokus på barns rätt 
till trygghet och skydd. När samhällen 

stänger ned är det i synnerhet redan 
utsatta barn som drabbas hårdast.
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Hälsa och välmående
Mali: 2020 avslutade Barnfonden projektet 
Community Based Fight Against Acute Mal-
nutrition. Med fokus på spädbarn och småbarn 
utbildade vi 15 hälsoarbetare, 45 lokala hälso-
volontärer och 159 ”näringsgrupper” från fyra 
samhällen, vilka i sin tur utbildade 8 940 för-
äldrar om god kost och om hur de kan förebygga 
malaria. Till följd av detta fick 5 754 barn skydd 
mot malaria och vi lyckades minska den genom-
snittliga graden av undernäring med 34%. Pro-
jektet hade stöd från Barnfondens givare och 
Världens Barn via Radiohjälpen.

Kambodja: Under 2020 påbörjade Barnfonden 
ett projekt som kommer att ge rent vatten till 
sju byar i distriktet Rukh Kiri i provinsen Bat-
tambang. Vi har nu slutfört förberedelserna för 
att borra brunnar och installera vattenkällor i 
åtta grundskolor vilket kommer att gynna över 
1 500 elever. Projektet finansieras av stiftelsen 
Vatten åt Alla.

Uganda: Tack vare en gåva från en av Barnfon-
dens trogna faddrar, Marie Säleby, har 803 elever 
vid Yelekeni-skolan i Uganda nu en mer hälsosam 
skolmiljö där förutsättningarna för lärande är stör-
re. Maries stöd gjorde det möjligt för skolan att 
renovera sju klassrum, bygga toaletter anpassade 
för personer med funktionsnedsättning, fylla på 
biblioteket med böcker, öka möjligheten till skol-
baserade idrotts- och andra klubbar samt stärka 
skolledningskommittén. Ett inslag i projektet har 
dessutom varit att lära elever att göra återanvänd-
bara bindor. När covid-19 slog till kunde vi dessut-
om tillhandahålla handtvättbås, tvål och handdes-
infektionsmedel till skolan. Projektet finansieras 
av Marie Säleby Consulting.

Covid-19: Både fadderbidrag och andra gåvor har 
använts för att installera lokala handtvättställ, ut-
bilda barn och familjer om hur man skyddar sig mot 
covid-19 och hur man testar sig för viruset. Tvål, 
handdesinfektionsmedel, handskar och masker de-
lades ut till familjer och hälsoarbetare. Familjerna 
fick antingen kontanter för att köpa sin egen mat 
eller så delades baslivsmedel ut för att säkerställa 
mat på bordet.

Konkreta exempel från 2020
I följande avsnitt nämner vi ett antal höjdpunkter från det arbete vi 
inom våra fem övergripande fokusområden gjort under föregående 
år tillsammans med barnen, familjerna och personalen på plats samt 
tillsammans med våra givare. 
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Utbildning och livskunskap
Indonesien: Barnfonden har arbetat med loka-
la organisationer i de tre distrikten Kupang, East 
Sumba och Southwest Sumba i East Nusa Tengga-
ra, Indonesien för att förbättra tillgång till och kva-
litet i förskolor i Indonesien. Vi har samlat föräld-
rar, förskolelärare, civilsamhällesorganisationer och 
olika myndigheter på by-, distrikts- och nationell 
nivå för att främja möjligheterna till och understry-
ka vikten av förskoleundervisning. Förbättringar 
gjordes i förskolorna bland annat genom att lärare 
fick fortbildning i jämställdhet, barnskydd samt i 
hur de kan utveckla lektionsplaner för att göra lek-
tioner mer intressanta för barnen. Vi har nått fler 
än 2 500 förskolebarn i 54 förskolor i 30 byar direkt, 
och fler än 30 000 förskolebarn indirekt. Insatsen 
finansieras av EU och Sida.

Indien: Utöver vårt vanliga arbete med lärare och 
elever för att förbättra grundskoleutbildningen i 
Gogunda Block, Indien, gör vi i området en riktad 
insats som syftar till att förbättra kvaliteten på ut-
bildningen för över 1 000 studenter genom lärarut-
bildning, samtidigt som vi förbättrar infrastruktu-
ren och säkerheten på 20 skolor. Vi kopplar också 
samman skolledningskommittéer med Panchayat 
Raj-institutionerna och den lokala regeringen för 
att se till att Indiens nationella policy för trygghet 
i skolan implementeras i området. Detta är en po-
licy som syftar till att skydda barn från exempelvis 
brand, översvämningar, cykloner och jordbävning-
ar.

Modellen för den barnvänliga skolan innehåller 
miljöåtgärder, inklusive en ny inlärningsmodul för 
klimatförändringar som kommer att inkluderas i 
skolplanen. Det finns också en stark komponent 
för socioemotionellt lärande och aktiviteter som 
dockteater för att sprida medvetenhet om vikten 
av flickors utbildning och för att motivera familjer 
att skicka sina barn till skolan. I synnerhet flickor 
är av olika anledningar mer benägna att hoppa av 
skolan. Projektet finansieras av Barnfondens givare 
och Världens Barn via Radiohjälpen.

Kambodja: I området Battambang har vi utveck-
lat utbildningar inom miljövänlig trädgårdsodling 
samt skapat demonstrationsområden kopplade till 
dessa, samt ökat elevernas kapacitet inom kata-
strofriskreducering och klimatanpassning. Över 
75 så kallade peer-sessioner genomfördes i 15 sko-
lor och nådde 2 285 elever. Med hjälp av en pe-

er-to-peer-metodik lärde sig eleverna hur de kan 
uppnå trygghet och säkerhet vid lokala katastro-
fer som den årliga översvämningen och stormar 
som ofta får barn och familjer att evakuera sina 
hem. Insatsen finansieras av Barnfondens givare 
och Världens Barn genom Radiohjälpen.

Covid-19: Även om många skolor förblev stäng-
da under stora delar av 2020 har vi stöttat barns 
lärande genom aktiviteter och handledningsses-
sioner online eller via radio. Detta har inneburit 
att vi också måste vara vaksamma när det gäl-
ler säkerheten på nätet på grund av barns stör-
re exponering för risker på internet. På platser 
utan internetåtkomst, till exempel i Gogunda 
i Indien, drev vi en mobil bibliotekstjänst och 
delade ut hembaserade inlärningspaket som var 
anpassade så att föräldrarna hade resurser både 
att undervisa sina barn och att hjälpa till med de 
sociala och känslomässiga frågor de mötte när de 
och barnen tvingades stanna hemma.

Försörjning
Indien: I östra Uttar Pradesh arbetar vi med 
att stärka kvinnors försörjningsförmåga. Fokus 
ligger på jämställdhet, att öka stödet lokalt för 
kvinnliga jordbrukskooperativ, och att stärka 
kvinnliga jordbrukares rättigheter - både de 
ekonomiska och sociala. Det kommer också att 
hjälpa kvinnor att anpassa sig till effekterna 
av klimatförändringarna. Barnfonden började 
tillsammans med ChildFund Indien att arbeta 
med tio lokala partners och 160 byar under 2020 
och lyckades etablera 636 jordbruksgrupper 
med 15 323 kvinnor, trots de begränsningar som 
covid-19 medförde. Projektet finansieras av EU 
och Sida.

Etiopien: Ungdomar över hela världen käm-
par för att hitta anständigt arbete när de läm-
nar skolan. Men på landsbygden i Etiopien, där 
det finns så få jobb, behöver ungdomar lära sig 
särskilda färdigheter för att se till att de kan 
försörja sig på ett tryggt och bra sätt. Kyckling-
uppfödning, mjölkförädling och produktion av 
sanitetsbindor är exempel på vad några av de  
företag som 250 ungdomar i området fått hjälp 
med att starta upp fokuserar sin verksamhet på. 
Dessa ungdomar och över 2 500 andra som bor 
i området har också fått utbildning i exempel-
vis ledarskap, barnskydd (som människohandel, 
barnäktenskap och barnarbete) och miljöfrågor. 
Projektet får stöd från Barnfondens givare och 
ForumCiv.

Kambodja: Vi ökar jordbrukares kunskap om 
markkvalitet och markberedning, plantering 
och omplantering och om hur de bäst väljer grö-
dor. De utbildas även i tekniker för att hantera 
översvämning och torka. Femtio jordbrukare har 
fått stöd för att skapa femton demonstrations-
gårdar och för att dela med sig av sina erfaren-
heter och inspirera 1800 andra jordbrukare att 
genom bland annat månatliga möten förbättra 
sin praxis och medvetenhet om samhället. Pe-
er-learning via månadsmöten är ett mycket ef-

Barn i Gogunda, Indien, där vi 
genomför projektet Children’s access 
to Child-Friendly and Climate Ready 
Schools. 
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fektivt sätt att nå ut med intensivutbildning till 
många människor. Projektet får stöd av Barn-
fondens givare och Världens Barn via Radiohjäl-
pen.

Kenya: Barnfonden började arbeta med Child-
Fund Kenya och ChildFund Deutschland för att 
utveckla vattenkällor och odling av sötpotatis i 
området Turkana som är hårt drabbat av åter-
kommande torka. Vi fortsatte också ett projekt 
med ChildFund Nya Zeeland för plantering och 
förädling av moringaträd i Emali, Kenya. Ge-
nom den här typen av stöd till större projekt, 
där huvudorganisationerna fått stöd från sina 
länders respektive regeringar, kan vi öka Barn-
fondens möjlighet att påverka många fler barn i 
våra fokusområden.

Covid-19: Mat är inte det enda det är ont om 
när samhällen stängt ned till följd av pande-
min. Många redan utsatta familjer har även haft 
svårt att täcka sina kostnader för hyra, hälsa, 
utbildning, bränsle och transport. I många av de 
samhällen där Barnfonden arbetar har de som 
är mest utsatta fått hjälp genom kontantöver-
föringar. Detta har gjort det möjligt för dem att 
själva avgöra vilka utgiftsbehov som bör priori-
teras högst.

Barnskydd och inkludering
Kambodja: Vi såg slutet på en tvåårig insats 
för att öka samhällets möjlighet att motverka 
osäker migration och handel med barn, inklu-
sive kommersiell sexuell exploatering. Insatsen 
gjordes i två kommuner i Romeas Heak-distrik-
tet i Kambodja. Barnfondens utvärdering visade 
att de som bär ansvar för barns trygghet och 
skydd avsevärt har ökat sin specifika kunskap 
om lagstiftning om människohandel men också 
om juridiska lagar generellt (från endast unge-
fär hälften som förstod människohandel och 
allmänna lagar 2018, till mer än 85% år 2020). 
Formella och informella lokala strukturer för 
skyddsmekanismer mot barnmigration och han-
del med barn stärktes också. Projektet fick stöd 
av Barnfondens givare och Musikhjälpen via Ra-
diohjälpen.

Indien: Utmaningarna gällande frågor relatera-
de till olika typer av barnskydd, inklusive bar-
näktenskap och barnarbete, är många och stora 
i delstaten Rajasthan i Indien. En kartläggning 
i Gogunda, Udaipur, lyfte fram barnskyddsfrå-
gor och ledde till att vi utbildade 51 kommunala 
tjänstemän om barnskydd. I 50 byar i Gogunda 
Block har vi också utbildat barn, ungdomar och 
vuxna i mammagrupper, barnklubbar, ungdoms-
klubbar, skolledningar och socialarbetarteam 
om barns rättigheter, barnskyddssystem, roller 
och ansvar, påverkansarbete och ledarskap för 
att höja sin röst och förbättra sitt deltagande 
i beslutsprocesser. 50 utbildningsseminarier 
hölls med 532 barnklubbsmedlemmar (utanför 
skolan), 50 workshops hölls med barnrättsklub-
bar (i skolan). Dessa ledde i sin tur fram till 
mötena ”Coming Together” mellan barnklub-

barna, barnrättsklubbarna och ungdomsklubbarna, 
vilka sammanlagt involverar 2 283 barn. Detta gav 
barn och ungdomar en viktig plattform för inter-
aktion och samordning mellan dem. Projektet får 
stöd från Barnfondens givare och ForumCiv.

Bolivia: Någor som påverkades kraftigt av covid-19 
är vår insats för att minska förekomsten av våld mot 
barn i Oruro, Bolivia. När skolorna i landet stängde 
i mars 2020 blev det svårt att genomföra insatser-
na, som involverar sju skolor och 3 397 elever, enligt 
plan. Dock har arbetet inte helt legat på is - där 
det var möjligt att fortsätta har vi gjort det - men 
insatsen har förlängts med cirka sju månader. Trots 
pandemin har vi till exempel kunnat distribuera 
informationsmaterialet Harmonious and Peaceful 
Coexistence Plans till flera av skolorna. Ungdoms-
ledare kunde också få utbildning om mikroprojekt 
som de kan driva för att ta itu med våld. Projektet 
har stöd från Barnfondens givare och Världens Barn 
genom Radiohjälpen.

Kambodja: 2020 påbörjade vi arbetet med att för-
bättra situationen för barn med funktionsnedsätt-
ning i delar av västra Kambodja. Genom arbete i 
20 byar och 12 skolor identifierades 301 barn med 
funktionsnedsättning (180 av dem flickor) i distrik-
ten Rukh Kiri och Samlout i Battambang och en 
plan togs fram för att förse dessa barn med livs-
kunskap och ge stöd till barnens familjer. I varje by 
har föräldrastödgrupper byggts upp, vilka i sin tur 
stöds av volontärer och praktikanter hos vår loka-
la partnerorganisation Khmer NGO for Education 
(KHEN).

Odling av sötpotatis i Turkana i Kenya, 
ett område som återkommande drabbas 
hårt av torka.

Vårt projekt PEACE i Gogunda, 
Indien ger fler aktörer, inkl. barnen 
själva, kunskap om barns rättigheter 
och hur vi kan försvara dessa. 
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Tillsammans med barn med funktionsnedsättning 
har vi genomfört forum i byarna för att utbilda sam-
hällsmedlemmar, inklusive barn, om inkludering, 
barns rättigheter och metoden att hjälpa sina vän-
ner när man leker tillsammans. Utbildning om vik-
ten av inkludering av barn med funktionsnedsätt-
ning samt om hur man kan arbeta med inkludering 
praktiskt har givits till 44 lärare och skolledare. När 
skolorna öppnade igen i september utvecklade flera 
lärare sina lektionsplaner för att främja inkludering 
och tillgänglighet i skolan. Projektet har stöd från 
Barnfondens givare och ForumCiv.

Det här är Town, en pojke med funktionsnedsättning som 
tack vare våra insatser i västra Kambodja har kunnat få 
stöd så att han mer än tidigare kan leva ett liv på samma 
villkor som andra barn i hans ålder. 

Covid-19: Vi stöder lokala barnskyddssystem som 
identifierar, svarar på och hänvisar vidare fall av 
övergrepp, försummelse, våld eller exploatering av 
och mot barn. Vi tillhandahåller också virtuell psy-
kologisk första hjälpen och rådgivning online, och 
vi stöder tillfälliga skydd för barn som bor på gatan, 
tillhandahåller hygienprodukter, mat och andra 
förnödenheter. Vi ordnar också säker och lämplig 
vård för barn som separerats från sina vårdnadsha-
vare på grund av behandling eller av förebyggande 
anledningar.

Innovativa partnerskap, påverkan 
och klimatarbete
Innovativa partnerskap: Med tanke på Sve-
riges rykte inom innovation ser Barnfonden att 
vi har en nyckelroll att spela när det gäller att 
skapa kontakter mellan svenska initiativ, idéer, 
företag och organisationer med bra produkter 
och våra partners i våra fokusländer. Under 2020 
kopplade vi samman ChildFund Kenya med två 
svenska partners med expertis inom solenergi. 
Solvatten har testat sin produkt för solener-
gidriven vattenrening i två samhällen med 144 
hushåll. Dessa ”portföljer” renar vatten genom 
UV-strålning och filter och gör det säkert att 
dricka. Dessutom värms det upp vilket både 
sparar bränsle för matlagning och gör hygienen 
mer effektiv då familjen kan tvätta händerna i 
varmvatten. De är enkla att använda, och de har 
särskilt positiva effekter för kvinnor och flickor 
då de sparar mycket tid på att inte behöva sam-
la ved för att koka vatten. Att rena och värma 
vatten på det här sättet är en betydande mil-
jöfördel, samtidigt som färre barn blir sjuka i 
vattenburna sjukdomar, de klarar skolan bättre 
och familjen sparar pengar på sjukvårdsutgifter.

Mbegu Solar är ett annat initiativ där ett pilot-
projekt har startats i en skola i ett annat områ-
de i Kenya. Denna finansieringsmodell hjälper 
skolor att tjäna pengar via laddningsstationer för 
mobiltelefoner för att själva kunna finansiera in-
stallation av solenergi.

Sverige: Under 2020 startade vi projektet För 
barns trygghet i ett föränderligt klimat. Projek-
tets övergripande mål är att i Sverige höja kun-
skapsnivån och engagemanget bland allmänhet 
och näringsliv i frågor som rör barns rättigheter, 
i synnerhet barns trygghet och skydd kopplat 
till klimatförändringar. Trots pandemin har vi 

lyckats åstadkomma viktiga resultat som vi an-
ser bidra till förändring. Vi har till exempel nått 
ut till ca. 950 000 lyssnare genom medverkan i 
såväl lokal- som rikstäckande radio, poddar och 
livestreamingevenemang. Vi har också spridit 
inlägg kring barns rättigheter kopplat till trygg-
het och skydd och klimatförändringar på sociala 
medier. Vi ser att det är många som läser och in-
teragerar på våra inlägg, vilket indikerar intresse 
och engagemang. De föreläsningar vi har hållit 
har bidragit till ökad kunskap om barnrättsper-
spektivet i praktiken. Vi arrangerade även ett 
seminarium på Globala Torget under Bokmäs-
san 2020 där vi pratade om vårt samarbete med 
Solvatten i Kenya.

Att höja barns röster: Som medlem i Child-
Fund Alliance arbetar Barnfonden med andra 
ChildFund-medlemmar runt om i världen för 
att inte bara öka effekterna och räckvidden av 
vårt arbete - särskilt för att stoppa våld mot barn 
- utan också för att höja barns röster och se till 
att de blir hörda och lyssnade på av dem som har 
en möjlighet att ta ansvar och skapa förändring. 

Solvatten ger familjer på landsbygden i 
Kenya tillgång till rent vatten på ett kli-
matvänligt och effektivt sätt. Med hjälp 
av ChildFund Kenya och Barnfonden 
når Solvatten ut till fler familjer. 
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Som en del i ChildFund Alliance är Barnfonden 
länkade till ett flertal internationella nätverk 
för barns rättigheter. Under året har vårt sam-
arbete inom Joining Forces to End Violence 
Against Children resulterat i policyråd till re-
geringar, inklusive rapporten Children’s Right 
to Be Heard: We’re Talking, Are You Listening? 
Detta gav barn möjlighet att tala om effekterna 
av covid-19, och hur de skulle vilja se regeringar 
och samhället som helhet främja barns rättig-
heter, inklusive barns deltagande, både gällan-
de planering och genomförande, nu när vi vill 
”bygga upp bättre”.

Covid-19: Ett av de viktigaste samarbetena i 
allt vårt arbete under nödsituationer, exempel-
vis covid-19, är våra partners engagemang i FN: 
s humanitära klustersystem. Detta är ett globalt 
system som verkar på nationell- och distriktsni-
vå och som aktiveras när en katastrof inträffar 
för att säkerställa att behoven, och i synnerhet 
behoven för de mest utsatta, under varje klus-
ter (såsom hälsa, utbildning, barns skydd) till-
godoses. Det betyder också att organisationer 
inte duplicerar varandras arbete utan istället att 
så många människor som möjligt som behöver 
hjälp kan nås. ChildFund har varit involverade 
i relevanta kluster när svaren på covid-19 pla-
nerats.

Kommande projekt
Under 2020 bekräftades finansiering av två nya 
spännande projekt som påbörjas under 2021. 
Dessa inkluderar Förebyggande av sexuellt- och 
könsbaserat våld mot flyktingbarn och ungdo-
mar i flyktinglägret Cox’s Bazar, Bangladesh, 
(med stöd från Barnfondens givare och Mu-
sikhjälpen genom Radiohjälpen) och ett pro-
jekt mot barnarbete i Etiopien (med stöd från 
Barnfondens givare och Världens Barn genom 
Radiohjälpen).

Öppen dörr
Barnfondens dörr står öppen för att barn, famil-
jer eller lokala partners ska kunna rapportera 
händelser som berör dem i samband med vårt 
arbete. På vår hemsida finns information om hur 
man kan lämna in ett klagomål.

Barnfonden har 90-konto och är medlem i Giva 
Sverige. Våra årliga effektrapport hittar du på 
barnfonden.se.

Tack till
Barnfonden vill tacka alla våra givare tillsammans 
med de nyckelpartners som vi har haft nära samar-
bete med under 2020. Vi vill också tacka de många 
barn och unga, familjer, skolor, lokala myndigheter, 
kommuner och andra myndigheter som är avgöran-
de partners i vårt arbete. Vi arbetar med och ge-
nom våra ”systrar” inom ChildFund Alliance, men 
vill också lyfta våra kärnpartners under 2020:

I Indien: ChildFund India, Jatan Sansthan, CE-
COEDECON

I Kambodja: ChildFund Cambodia, Khmer NGO 
for Education (KHEN), Cambodia Disabled Pe-
ople’s Organization (CDPO)

I Etiopien: ChildFund Ethiopia, Dugda Children’s 
and Family Charitable Organization; Aynage Child 
& Family Development Organization 

I Bolivia: ChildFund Bolivia, Estrella del Sur, Re-
novacion Madre Niño

I Uganda: ChildFund Uganda, Masindi Child De-
velopment Federation. 

I Kenya: ChildFund Kenya, Pioneer Child Deve-
lopment Program.

I Indonesien: Yayasan Satu Karsa Karya, Sumba In-
tegrated Development och Lembaga Pengembang-
an Masyarakat Madani, ChildFund Indonesia

Barnfonden är medlem i ChildFund Alliance som
består av 12 barnfokuserade utvecklingsorganisa-
tioner som tillsammans arbetar för att skapa möj-
ligheter för barn och ungdomar, deras familjer och 
samhällen i över 70 länder och som hjälper nästan 
23 miljoner barn. Vi vill avslutningsvis tacka våra 
partners och våra kollegor på ChildFund Alliance 
sekretariat, vars lilla team arbetar i New York och 
Bryssel.

 

Under bokmäsan 2020  anordnade Barnfonden tillsammans med Solvatten ett samtal  om  hur ny 
teknik och olika typer av samarbeten  kan bidra till hållbar utveckling globalt.
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Årsredovisning 
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Förvaltningsberättelse
Barnfonden är en icke-vinstdrivande stiftelse. Vår ekonomi syftar till att bidra till vår barnfokuserade verksam-
het i så stor utsträckning som möjligt. Vi tillämpar ett barnrättsperspektiv i allt vårt arbete och har genomgå-
ende 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 2020 visar vi hur Barnfonden genom sitt arbete under föregående år har adres-
serat 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 sä-
kerställa att barnens rätt till god hälsa, utbildning, skydd, säker försörjning och inkludering upprätthålls och 
utvecklas. Oavsett om det är med finansiering från våra 18 847 generösa faddrar och månadsgivare, via de 7 502 
TSEK kronor vi har mottagit genom bidrag från större givare för projektfinansiering, eller genom de nya partner-
skap vi har introducerat 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 övergripande fokusområden 
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 sys-
tem 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 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.

Pandemin har inte stoppat Barnfondens arbete för att ge fler barn i världen trygghet i ett föränderligt klimat, 
men vi har, för att kunna upprätthålla insamlingen samt kvalitet i och effekt av våra insatser, anpassat vårt sätt 
att att arbeta, både i Sverige och i våra programländer. I årsredovisningen visar vi exempel på de särskilda akti-
viteter kopplade till respektive fokusområde som vi som genomfört till följd av covid-19.

Utveckling av stiftelsens verksamhet, resultat och ställning 
(Belopp i TSEK.)
    
 2020 2019 2018 2017

Ändamålskostnader -68 182 -65 846 -78 307 -75 205
Insamlingskostnader - 13 291 -13 062 -12 717 -14 682
Administrationskostnader -2 916 -3 652 -3 906 -2 453

Summa kostnader -84 389 -82 560 -94 930 -92 340
Summa intäkter 86 389 83 502 96 220 90 714

2020 började med en stor osäkerhet kring hur den pågående coronapandemin skulle påverka både vår insamling 
och våra kostnader. Det resulterade i att vi medvetet arbetade för att hålla nere våra interna kostnader. Därtill 
har större andel av personalresurserna lagts på ändamålet än tidigare, genom exempelvis mer kvalitetssäkring 
och informations- och påverkansarbete kopplat till barns rättigheter och effekten av svenskt bistånd.
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Covid-19
Pandemin har påverkat alla under 2020, även 
Barnfonden. Vi har till följd av hur läget sett 
ut både i Sverige och i resten av världen snabbt 
ställt om vårt sätt att arbeta och skjutit upp el-
ler helt ställt in många resor och fysiska möten. 

Programarbetet har blivit lidande då flera akti-
viteter inte kunnat genomföras, men tack vare 
flexibiliteten i större delen av vår finansiering, 
exempelvis fadderbidragen, har vi snabbt kun-
nat ställa om så att våra insamlade medel gjort 
som mest nytta i en akut situation. 

Vi har bland annat jobbat hårt med att minska 
smittspridning i våra programområden, säker-
ställt att det finns möjlighet att tvätta händerna 
med tvål och vatten, hjälpt till med utbildnings-
material och skyddsutrustning till volontärer 
och hälsopersonal, gett akutstöd i form av kon-
tanter, mat och liknande till familjer som varit 
särskilt utsatta på grund av nedstängningarna.

Vi har också hjälpt barn som behöver det med 
utbildningsmaterial och andra förutsättningar 
för att kunna fortsätta sin undervisning. Vi har 
jobbat intensivt och kontinuerligt med analyser 
och hantering av risker och fått sköta utveckling 
och uppföljningsarbete på distans. Tack vare 
våra starka samarbeten med lokala organisatio-
ner och deras i sin tur välfungerande arbete, har 
detta trots allt fungerat riktigt bra.

Våra planer för arbetet i Sverige 2020 fick 
snabbt justeras, men mycket kunde genomför-
as som förväntat ändå. Bidragsgivare har visat 

flexibilitet med projektförlängningar men vi kan 
se att minskade aktiviteter i programmen påver-
kat vår förbrukning av bidragen under 2020. Vår 
insamling från privatpersoner har till och med gått 
bättre än året innan medan insamlade medel från 
företag har minskat. 

Tack vare att vi har kunnat fortsätta vårt insam-
lingsarbete har vi också haft möjlighet att behålla 
all vår personal och ingen har behövt permitteras. 
Tvärtom har vi haft väldigt mycket att göra under 
hela året.

Nyheter i ledningen
I januari tillträdde Yasemin Arhan Modéer som 
Barnfondens nya styrelseordförande, efter flera år i 
styrelsen. Strax därefter tillträdde Martina Hibell 
som generalsekreterare efter 3 år som programchef 
och dessförinnan som programhandläggare. Detta 
förtydligade organisationens strävan efter ett tydli-
gare fokus på barnrättsarbete, miljö- och klimatfrå-
gor och på mätning av effekter. I mars valdes Lena 
Svensson (ekonom), in som ny styrelsesuppleant och 
i september valdes Maya Mbog Rosén (mångårigt 
engagemang inom barnrättsfrågor) och Anders Hen-
riksson (HR-specialist) in i styrelsen. 

Väsentliga händelser  

Nya i ledningen: Yasemin Arhan 
Modéer, styrelseordförande och Mar-
tina Hibell, generalsekreterare.

Pandemin har präglat Barnfondens arbete under 2020, både verksamheten i Sverige och i våra programländer. 
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I maj började Shona Jennings som ny program-
chef efter sju år som programchef på Barnfondens 
allierade ChildFund Nya Zeeland. I september 
började Veronica Frobell som ekonomi- och ad-
ministrativ chef och ledningsgruppen var därmed 
komplett.

Ny strategi - Klimatfokus
Barnfondens nya strategi för 2021 - 2025 lan-
serades i februari 2021, efter gediget arbete av 
hela organisationen under 2020 för att analyse-
ra var vi är och vart vi ska. Vi har landat i en 
plan som sätter större fokus på partnerskap och 
samverkan, tillit och hållbarhet, med ett tydligt 
fokus på barns rättigheter och barns trygghet i 
ett föränderligt klimat. Nu sätter vi ett större 
fokus på klimatfrågan med syfte att bidra till 
att bromsa den negativa utvecklingen och sam-
tidigt förbereda barn och familjer på de effekter 
av klimatförändringarna som redan är här, eller 
som inte kommer vara möjliga att undvika.

Vår första Roadmap
I årsskiftet 2020/21 blev vår första Road Map 
färdig (för området Gogunda i Indien). En Road 
Map är en långsiktig plan för de kommande 12 - 
15 åren som har arbetats fram i nära samarbete 
med lokala partners, familjer, barn, ungdomar 
och lokala myndigheter. Syftet är att sätta ge-
mensamma mål och tillhörande strategier för 
utvecklingen i området för att långsiktigt sä-
kerställa barns rättigheter. Vi är många aktörer 
med olika roller att spela som behöver vara med 
och bidra till detta. Det övergripande och lång-
siktiga målet är att Barnfonden inte längre ska 
behöva arbeta i området.

Samarbeten Solvatten och Mbegu 
Solar AB 
Under 2020 har vi startat två nya samarbeten - 
med Solvatten och med Mbegu Solar AB - som vi 
är väldigt glada över. Det är spännande och inspi-
rerande eftersom samarbetsformen för oss är ny 
och eftersom det handlar om smarta, viktiga och 
hållbara lösningar med hjälp av solenergi och en 
stor portion uppfinningsrikedom. Båda dessa sam-
arbeten har sjösatts tillsammans med ChildFund 
Kenya.

In house
I juli startade vi en ny satsning med ett eget team 
som jobbar med att värva faddrar och månadsgi-
vare genom Face-to-face (F2F) och Door-to-door 
(D2D). Vi arbetar ständigt för att hitta de bästa 
och mest kostnadseffektiva insamlingsmetoderna 
och utvärderar löpande varje initiativ. Vårt team 
fortsätter sitt arbete under 2021.

Ny medlem i ChildFund Alliance
I november 2020 välkomnade vi en ny medlem till 
ChildFund Alliance - den italienska organisationen 
We World. Det innebär att vi nu är 12 medlemsor-
ganisationer med verksamhet i drygt 70 länder i 
världen, som tillsammans stödjer 23 miljoner barn. 
We World bidrar bland annat med stor erfarenhet 
av och kompetens inom arbete i konfliktområden 
och i katastrofsituationer. Barnfonden ser fram 
emot att samarbeta med We World.

2020 startade Barnfonden ett In House-team som  via bland annat D2D värvar nya faddrar 
och  månadsgivare.

Road Map för området Gogunda,
Indien i vilken vi beskriver vårt 
arbete där och målsättningarna 2020 
- 2032.
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Förväntad utveckling

Organisation och ledning 

Under 2021 ska vi sjösätta vår nya strategi samti-
digt som vi tillsammans med övriga elva medlem-
mar stakar ut vägen framåt för ChildFund Alliance. 
Som alltid har vi barnet i fokus - barnets rätt till 
utbildning, till att bli lyssnat på, till att vara frisk 
och till att vara trygg. Barnfonden tar sig också an 
de allvarliga konsekvenserna av klimatförändring-
arna, som ofta drabbar barn hårdast och som leder 
till ökad otrygghet och risk att utsättas för våld. Vi 
arbetar för att göra de områden vi verkar i bättre 
förberedda för naturkatastrofer, vattenbrist, torka 
och obrukbar jord. I vår verksamhet ser vi tyd-
ligt att vissa förödande effekter av exempelvis en 
torka går att förebygga, och det är just här vi vill 
lägga vårt främsta fokus. Vi har en ambitiös plan 
och en spännande resa framför oss med målet att 
öka barns trygghet i ett föränderligt klimat, och vi 
kommer att jobba hårt för att knyta kontakter, ut-
veckla vårt programarbete och stärka våra partners 
för att nå detta mål.

För att arbeta så hållbart och välplanerat som 
möjligt, vilket ökar effekterna av våra utveck-

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse. Under 
2020 hölls 5 protokollförda möten, 4 ordinarie och 
ett per capsulam. Följande personer har deltagit i 
styrelsearbetet med antal närvarotillfällen inom 
parentes: Yasemin Arhan Modéer (ordförande) (5), 
Karin Grauers (vice ordförande) (5), Petra Bergarp 
(vice ordförande) (5), Maria Thomelius (4), Johan-
na von Bahr (3), Edvard Hall (3), Lena Svensson 
(4), Anders Henriksson (2), Maya Mbog Rosén (2) 
och Sofia Svahn (1).

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

Barnfondens kontor ligger i Malmö. Generalsekre-
teraren leder arbetet med stöd av programchef, 

lingsprogram, strävar vi efter att skapa finan-
sieringsmodeller 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 enskil-
da sporadiska gåvor. Vi hoppas framöver kunna 
utveckla en ännu större flexibilitet och långsik-
tighet genom även andra typer av givande.

Under 2020 fördjupade och breddade vi vårt ar-
bete med att sprida kunskap om internationellt 
utvecklingsarbete och dess effekter, om barns 
rättigheter, och om barns rätt till trygghet i ett 
föränderligt klimat. 2021 fortsätter detta arbete 
och vi växlar upp för att ytterligare öka männ-
iskors, inkl. beslutsfattares, förståelse för vikten 
av att ta klimatförändringarna på största allvar 
och för att barns rättigheter och trygghet måste 
ses som en del i arbetet både att bromsa och att 
lindra effekterna av klimatförändringarna.

ekonomi- och administrativ chef och insam-
lings- och marknadschef. Under 2020 arbeta-
de i genomsnitt 18 personer inom givarservice, 
insamling och kommunikation, ekonomi och 
program. På Barnfondens kontor har vi också 
en volontär som hjälper till med enklare admi-
nistrativa uppgifter såsom packning av material 
och översättning av brev till fadderbarnen. 

Ett värdefullt stöd till kontoret under 2020 har 
också varit de fyra praktikanter som ingick i 
programgruppen under hösten. De har stärkt 
de underlag vi använder när vi planerar våra 
program genom studier inom miljö- och klimat-
frågor kopplat till barns rättigheter samt jäm-
ställdhet och inkludering.
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Hållbarhetsupplysningar
Hållbarhet för Barnfonden handlar om att vi lång-
siktigt 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 ar-
betet att tillgodose basbehov som mat, utbildning, 
trygghet, tillgång till el och vatten. 

Vårt uppdrag är att bygga ett långsiktigt och in-
kluderande 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 förut-
sättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. 
Den sociala hållbarheten ligger i sin tur till grund 
för att en ekonomisk hållbarhet är möjlig. 

Vi diskuterar kontinuerligt med våra samarbetsor-
ganisationer och genom våra partners i ChildFund 

Barnfonden är medlem i Giva Sverige, de 
svenska insamlingsorganisationernas bransch-
organ som verkar för etisk och professionell in-
samling. Som medlem i Giva Sverige har Barn-
fonden förbundit sig att följa den kvalitetskod 
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 oskäliga 
kostnader. Barnfonden har två av Svensk In-
samlingskontroll godkända 90-konton: 
901301-2 och 901302-0.

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 kon-
tinuerlig process av ständiga förbättringar som 
dokumenteras och revideras årligen. Policyn 
ses över årligen och revideras vid behov. Lagar, 
förordningar och myndighetskrav utgör mini-
mikrav 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.

Kontroll och granskning
För Barnfonden är förtroendet från våra givare 
den absolut viktigaste byggstenen i vår verk-
samhet. Barnfondens ekonomi- och verksam-
hetsledning 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.

Finansiell riskhantering
Barnfonden Insamlingsstiftelses placeringspolicy 
föreskriver att stiftelsens finansiella tillgångar en-
bart får placeras på bankkonton i SEK eller i någon 
av valutorna EUR eller USD, samt i hållbara ränte-
fonder och penningmarknadsfonder med låg risk. 

Organisationen har som policy att sälja aktier som 
erhålls som gåva omedelbart och därigenom inte 
bedriva placeringsverksamhet i aktier. En förteck-
ning över aktuella placeringar återfinns i not 11.
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  20200101  20190101
  20201231 20191231  
Belopp i SEK.  Not    
   

Verksamhetsintäkter

Gåvor och bidrag 3 83 010 093 82 273 375  
Övriga intäkter   3 670 483 1 228 332

Summa verksamhetsintäkter  86 680 576 83 501 707

Verksamhetskostnader  

Ändamålskostnader  4, 5 -68 181 888 -65 846 375
Insamlingskostnader  -13 290 879 -13 062 162
Administrationskostnader  -2 916 671 -3 652 153

Summa versamhetskostnader  -84 389 438 -82 560 690

Verksamhetsresultat  2 291 138 941 017

 

Resultat från finansiella poster 6

Resultat från värdepapper och fordringar som 
är omsättningstillgångar   -92 293 0
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -6 847 135 526

Resultat efter finansiella poster  2 191 998 1 076 543   

Årets resultat  2 191 998 1 076 543

Fördelning av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 2 191 998 1 076 543 

Ändamålsbestämning av medel  -2 113 088 -1 037 788

Kvarstående medel  78 910 38 755

RESULTATRÄKNING
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   20201231  20191231

Belopp i SEK. Not 

Tillgångar  

Anläggningstillgångar
   
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för programvaror 7 3 313 664 3 898 428
  
  3 313 664 3 898 428

Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier och datorer 8 139 499 0

  139 499 0

Summa anläggningstillgångar  3 453 163 3 898 428

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  1 191 288 41 940
Aktuell skattefordran  158 377 271 408
Övriga fordringar 9 6 029 818 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 669 370 525 612

  8 048 853 838 960

  
Kortfristiga placeringar   11  
Övriga kortfristiga placeringar  8 335 871 8 230 023

  8 335 871 8 230 023

Kassa och bank  17 594 984 16 344 398

Summa omsättningstillgångar  33 979 708 25 413 381   
 

SUMMA TILLGÅNGAR  37 432 871 29 311 809

   
  

BALANSRÄKNING
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   20201231 20191231

Belopp i SEK. Not 

Eget kapital och skulder

Eget kapital     14        

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 8 545 093
Kvarstående medel  407 490 328 580

  
  11 065 671 8 873 673   
  
Summa eget kapital  11 101 671 8 909 673   

Kortfristiga skulder   

Skuld erhållna, ej utnyttjade bidrag 12 13 368 082 5 111 828
Fadderbarnsbidrag och faddergåvor  4 240 812 3 972 245
Leverantörsskulder  1 075 131 978 802
Övriga kortfristiga skulder  5 482 541 7 827 382
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 164 634 2 511 879

  26 331 200 20 402 136
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 432 871  29 311 809

BALANSRÄKNING
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  20200101 20190101
  20201231 20191231
Belopp i SEK. Not 

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster  2 191 998 1 076 543    
Justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet, mm.  716 341 228 252

  2 908 339 1 304 795 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital  2 908 339 1 304 795 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  -7 322 924 -205 613
Ökning(-)/minskning(+) av rörelseskulder  5 929 064 -309 818
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  1 514 479 789 364

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0 -1 046 586
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -158 045 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -158 045 -1 046 586  

    
Årets kassaflöde  1 356 434 -257 222
Likvida medel vid årets början  24 574 421 24 831 643

Likvida medel vid årets slut  25 930 855 24 574 421

       
  

KASSAFLÖDESANALYS
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
 
   
   Ändamåls-   
  Stiftelse- bestämda Balanserad  
  kapital medel projekt vinst Totalt

Ingående balans 
2020-01-01  36 000  8 545 093 328 580 8 909 673

Ändamålsbestämt av 
givare   2 113 088  2 113 088

Balanserad vinst    78 910 78 910

Utgående balans
2020-12-31  36 000 10 658 181 407 490  11 101 671  
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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 organisationens namn tar emot en tillgång som har ett värde utan att ge tillbaka motsvaran-
de värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången erhålls därför att organisationen uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villko-
ren 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 ersätt-
ningen. 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 anskaffningsvär-
det. 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 administra-
tionsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT-relaterade kostnader, ekonomi- och ledningsfunktionen, 
telefoni samt lokalkostnader.

NOTER 
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NOTER 

     
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 ända-
målskostnaderna fördelade samkostnader. 

Insamlingskostnader 
Med insamlingskostnader avses kostnader som varit nödvändiga för att generera 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 samkostnaderna.

Administrationskostnader 
Administrativa kostnader är de kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen. Administra-
tionen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelse, bokfö-
ring 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 administrationskost-
naderna fördelade samkostnaderna. 

Leasing 
Samtliga leasingavtal redovisas som en 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 an-
ställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad 
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 resultaräk-
ningen 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 placeringsverksam-
het.

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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  20200101 20190101
  20201231 20191231

Not 3  Insamlade medel   

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Gåvor från faddrar  68 955 207 67 762 669
Gåvor från allmänheten  5 826 950 5 487 158
Gåvor från företag  725 500 0

Summa   75 507 657 73 249 827

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 

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: 600 000 SEK

Bidrag som redovisats i resultaträkningen 

Externa stiftelser & fonder  
 Radiohjälpen   386 217 3 970 946 
 Övriga  209 100 1 309 690   
Offentliga bidrag 
 EU  3 232 236 450 512
 ForumCiv  3 674 883 3 292 400

Summa  7 502 436 9 023 548
 
Övriga intäkter 
  
Erhållna bidrag och ersättningar för personal  260 575 288 840
Insamlingsbidrag   3 318 108 939 449
Försäkringsersättningar    73 800 0
Övrigt  18 000 43 

Summa   3 670 483 1 228 332

NOTER 
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NOTER 

  20200101  20190101
  20201231 20191231

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda   
Medelantalet anställda  18 17
Varav män    4 4

Styrelseledamöter  7 7
Varav män   2 2
   
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inkl. pensionskostnader
Styrelse och generalsekreterare   777 600 1 433 296 
Övriga anställda   5 424 555 5 636 041 

Totala löner och ersättningar  6 202 155 7 069 337

Sociala avgifter   2 494 589 2 815 366
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)  565 242 524 094

Not 5 Leasing

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till  442 397 521 153
Inom 1 år  171 616 447 600
Inom 2 till 5 år  0 163 000

Summa  614 013 1 131 753 

Avtalet om lokalhyra i Malmö sträcker sig fram tom 2022-05-31.
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  20201231 20191231

Not 6 Resultat från finansiella poster

Räntor  10 383 0
Utdelningar  105 848 425 880
Realisationsresultat vid försäljning  -208 526 -290 354
Övrigt  -6 845 0

Summa  -99 140 135 526

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar   

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Ackumulerade anskaffningsvärden   
-Vid årets början  4 093 348 4 392 387
-Årets investeringar  0 1 277 212
-Avyttringar och utrangeringar  0 1 576 251

-Vid årets slut  4 093 348 4 093 348 

Ackumulerade avskrivningar  
-Vid årets början  -194 920 -2 361 211
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 1 345 624
Korrigering tidigare år  0 1 015 587
-Årets avskrivning  -584 764 -194 920

Vid årets slut   -779 684 -194 920

Redovisat värde vid årets slut  3 313 664 3 898 428

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början  1 147 141 1 368 904
-Rörelseförvärv  158 045 0
-Avyttringar och utrangeringar  0 -221 763

  1 305 186  1 147 141

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början  -1 147 141 -1 335 571
-Omklassificeringar  0 221 763
-Årets avskrivning  -18 546 -33 333

  -1 165 687 -1 147 141 

Redovisat värde vid årets slut  139 499 0  
 
  

NOTER 
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Not 9 Kortfristiga fordringar

Förskott projekt  5 640 323 0
Övrigt  389 495 0

Summa  6 029 818 0

Förskott projekt består av utbetalda projektbidrag som ännu ej blivit förbrukade i våra programländer. 
Den pågående corona-pandemin har påverkat våra projekts möjligheter att genomföra verksamheten 
i sin helhet och därmed lett till ett ökning av oförbrukade projektbidrag.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   
Förutbetalda hyror   195 822 136 072
Övriga poster  473 548 389 540  

Summa  669 370 525 612 

Not 11  Kortfristiga placeringar

 Marknadsvärde  Ansk.värde  Bokf.värde 2020  Bokf.värde 2019
Räntefonder i Swedbank 8 423 362  8 521 684 8 335 871 8 230 023

Totalt 8 423 362  8 521 684 8 335 871 8 230 023

 

Not 12 Skuld erhållna, ej nyttjade bidrag

Offentliga bidrag  6 920 836 5 111 828
Stiftelser, företag och organisationer  6 447 346 0

Summa  13 368 182 5 111 828

Skulden består av erhålla bidrag för flerårig projektverksamhet i våra samarbetsländer. År 2020 har vår 
verksamhet påverkats av den pågående corona-pandemin, vilket lett till en ökning av oförbrukade bidrag.

NOTER 
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  

Upplupna semsterlöner  839 980 733 928   
Upplupna sociala avgifter  272 237 230 600    
Upplupna löner  0 950 000   
Övriga upplupna kostnader  935 657 357 373
Upplupen löneskatt  116 760 239 979 

Summa  2 164 634 2 511 880

Not 14 Likvida medel

Följande delkomponenter ingår i likvida medel

Banktillgodohavanden  17 594 984 16 344 398
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 8 335 871 8 230 023

Summa  25 930 855 24 574 421

 

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
  
Se förvaltningsberättelsen.

NOTER 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Barnfonden Insamlingsstiftelse, org.nr 846003-9020  

 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalande 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Barnfonden Insamlingsstiftelse för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Annan informantion än årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Med annan informationen syftar vi till 
sida 1 – 13 i årsredovisningen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
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Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

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

● skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

● utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

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

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

 



36

 

 

3 av 4 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Barnfonden Insamlingsstiftelse för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende: 

● företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 

● på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för  
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verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande. 

 

Malmö 
 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Maria Danckler 
Auktoriserad revisor 
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