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När verksamhetsåret är slut befinner vi oss fortfarande 
i en pandemi. En pandemi som har påverkat var och en 
av oss personligen men även organisationen som helhet 
och vår verksamhet. Med en global kris – utöver befintliga 
klimatförändringar, krig och konflikter – har det blivit tydligt 
hur vi alla är beroende av varandra och hur avgörande det 
globala utvecklingssamarbetet är för en hållbar framtid.

2015 ersattes millenniemålen av de globala målen för 
hållbar utveckling och något som starkt betonades var att 
ingen skulle lämnas utanför, förändringen till det bättre 
skulle ske för alla. Hur viktigt det är har blivit än tydligare 
under pandemin, då de ekonomiska effekterna och den 
ojämna vaccinfördelningen slagit hårt mot de som redan 
lever under tuffa förhållanden. Dessutom blir det tydligt att 
globala problem kräver gemensamma, globala lösningar. 
Där kan rika länder som Sverige och organisationer som 
Plan International vara ett viktigt stöd för att alla barn ska 
ha samma rättigheter, oavsett om de växer upp mitt i en 
konflikt, i ett låginkomstland eller under ett repressivt styre.

Flera av de globala målen går hand i hand med vår vision 
och verksamhet, som att barn ska ha tillgång till en god 
hälsa och bra utbildning, att inga barn ska behöva leva i 
fattigdom, krig eller svält. Men det är tydligt hur viktigt just 
jämställdhetsmålet är på ett övergripande plan – och det 
är också en anledning till att vi har ett särskilt fokus på 
flickor. Flickor löper större risk att giftas bort och tvingas 
sluta skolan. Flickor, särskilt tonårsflickor och flickor med 
funktionsnedsättning, utsätts för stora risker i kriser och 
katastrofer. Dessutom visar många undersökningar att 
länder som satsar på jämställdhet har en mer hållbar 
utveckling. Därför deltog vi när målen skulle tas fram och 
underströk vikten av ungas delaktighet, tonårsflickors behov 
och rättigheter, rätten till utbildning och skydd mot våld.

Under året kunde vi, tack vare våra 111 000 månadsgivare 
och faddrar, stötta drygt 60 600 fadderbarn i våra 
programländer och tillsammans med medel från våra 
institutionella partners bedrev vi 86 projekt i 30 länder. 
På kort sikt handlar det om att barn får skydd och 
stöd, tillgång till utbildning och kunskap om 
sin kropp och sina rättigheter. På längre sikt 
bidrar arbetet till att förändra attityder, 

normer och skadliga traditioner, så att flickor till exempel 
inte ska tvingas gifta sig. Parallellt pågår också arbetet 
med att påverka lagstiftning för att barns rättigheter ska 
efterlevas. I det arbetet är ungas röster också viktiga.  
I Senegal blev till exempel en låt av tjejer i vårt projekt  
en viktig del i kampanjen för att skärpa straffet för våldtäkt  
– vilket också lyckades.

Trots att det har varit ett år med många utmaningar har vi  
alltså lyckats genomföra mycket och se en del framgångar. 
Men mer behöver göras. Plan International Sverige arbetar  
med unga och samarbetspartners för att stärka verksamheten  
ännu mer och vi uppdaterar den globala strategin för att 
möta förändringarna i omvärlden. Vi arbetar också med 
att digitalisera verksamheten för bättre resultatuppföljning 
i hela federationen. Men de bakslag för barns rättigheter 
och flickors lika villkor som vi ser till följd av pandemin gör 
också att regeringar, företag och vi biståndsorganisationer 
gemensamt måste höja ambitionerna. Vi vill och måste 
stärka lokala aktörer och ungdomsledda organisationer, se 
de gemensamma globala problemen och bidra till lösningar 
som bygger på den kunskap och det engagemang som 
finns lokalt.

Slutligen vill vi, efter ett omvälvande år, tacka samarbets-
organisationer, givare, barn, unga och alla som gör vårt 
arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor möjligt! 

Carl Lindgren  Mariann Eriksson

Styrelseordförande Generalsekreterare

Carl och Mariann om året som gått 

Globala lösningar för globala problem
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Året i korthet

Musikhjälpen 2020

Musikhjälpen 2020 gick av stapeln i 
lite annorlunda form – inuti Annexet. 
Temat var Ingen människa ska 
lämnas utan vård och vi fanns på 
plats för att lyfta barns rättigheter. 
Alexandra Pärnebjörk, rådgivare för 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, pratade om bristen på 
sexualundervisning, preventivmedel 
och vård för unga i kriser. Dessutom 
återkom vår ambassadör, media-
profilen Hanna Persson, tillsammans 
med vår presschef Sofia Klemming 
Nordenskiöld, för att berätta om resan 
till Guatemala för Musikhjälpen två år 
tidigare.

Unga påverkar  

Europaparlamentet

Unga representanter från bland annat 
Plan International Sverige deltog i 
European Week of Action for Girls och 
fick upp frågan om flickors rättigheter 
på agendan i Europaparlamentet.

Khonaf från ungdomsrådet: 
”Det jag tyckte var intressant i 
samtalen var det nya partner-
skapet mellan EU och AU.  
Och att deras grundpelare 
kommer handla om unga tjejer 
och jämställdhet”.

Fem röda prickar …

…för att uppmärksamma hinder 
som flickor möter när de får sin 
första mens. Det målade årets fem 
mensambassadörer på sina naglar 

för att visa att mens är #BlodigtAllvar. 
Det gjorde även ministrar, influencers 
och sportprofiler, utöver alla privat-
personer. 

Zimbabwe förbjöd skolor att 

stänga av gravida flickor

På flera platser i världen diskrimineras 
flickor som blivit gravida, ibland på 
grund av våldtäkt, genom att stängas 
av från skolan. När Zimbabwe i 
augusti antog en ny lag som ger 
gravida flickor möjlighet att slutföra sin 
utbildning, tog landet ett viktigt steg 
för ökad jämställdhet. 

Våldtäkt förbjöds i Senegal

Tjejer aktiva i vårt projekt Sisters 
Create skapade musikvideon ”Dafa 
Doy” som en del av en kampanj för 
att få igenom en ny lag som förbjuder 
våldtäkt. Deras låten fick stor spridning 
i nationell tv och radio och glädjande 
nog klubbades lagen igenom. 

Skottland 

 första i världen  

att göra mensskydd gratis 

Flera års kampanjande mot  

mens fattigdom, där Plan International 

bland annat lanserade mens- 

emojin, gav resultat när Skottland 

som första land i världen  

gjorde mensskydd  

gratis. 
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Sverige bästa bilaterala 

biståndsgivare i världen 

Utifrån 17 indikatorer, som 
transparens och uppföljning, fick 
Sverige högst kvalitetsbetyg av 
alla bilaterala biståndsgivare av 
Quality of Official Development 
Assistance (QuODA) som granskar 
biståndsaktörer.

Biståndsministern besökte 

Guatemala virtuellt

Ett bra sätt att resa under en 
pandemi är digitalt. Tillsammans 
med fyra andra organisationer var 
Plan International Sverige med på 
ett digitalt besök i Guatemala där 
biståndsminister Per Olsson Fridh  
fick ta del av projekt som bedrivs  
där.

CSW65

Plan International Sverige deltog i 
den svenska delegationen ledd av 
jämställdhetsminister Märta Stenevi 
när FN:s kvinnokommission gick av 
stapeln för 65:e året – denna gång 
digitalt. Vi lyfte viktiga frågor om 
jämställdhet och hur flickor drabbas 
av pandemins konsekvenser, som 
ökat våld, fler barnäktenskap och 
avbruten utbildning.

Filipinerna dabbades av flera tyfoner 
under hösten och Plan International 
Sverige bidrog till att tiotusentals 

Fanny från ungdomsrådet 
intervjuades på Utrikes-
departementet: ”Att tjejer 
blir representerade tror jag är 
grunden till allting, att de blir 
hörda och sedda precis som jag 
blivit i dag när jag har fått testa 
en maktposition i samhället”.

Humanitärt stöd till tyfondrabbade Filippinerna

personer snabbt kunde få humanitärt 
stöd. Bland annat sattes det upp 
trygga platser för drabbade barn.

8 000
personer har sett vår  

interaktiva animerade film  
”Fångad – en kärlekshistoria”  

om barnäktenskap och gjort val  
som påverkar handlingen. 

Takeover på  

Utrikesdepartementet

På internationella flickdagen den  
11 oktober deltog utrikesminister  
Ann Linde i Plan Internationals globala 
initiativ #GirlsTakeOver och bjöd in 
Fanny från vårt ungdomsråd att delta  
i arbetet under en dag.

Vi hoppade på  

Clubhouse-trenden 

Clubhouse blev en möjlighet för oss 
att på ett kostnadseffektivt och  
enkelt sätt testa att knyta nya 
kontakter och nå ut med våra frågor. 
Under våren 2021 ledde vi varje 
fredag samtal om jämställdhet 
tillsammans med forskare, journa-
lister, politiker och aktörer inom 
civilsamhället.

Alma från ungdomsrådet 

under sam talet om våld mot 

tjejer på nätet: ”Generellt 
handlar det om att förändra en  
kultur där tjejer ses som objekt”.

Naturkatastrofer tar inte paus under  
en pandemi. När Vietnam drabbades  
av stora översvämningar kunde  
Plan International Sverige bidra till att  
drabbade snabbt kunde få hygienpaket,  
ersätta förlorat skolmaterial och 
påbörja återuppbyggnaden av för - 
störda skolor i de drabbade områdena.

Översvämningar  

i Vietnam
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Vad vi har gjort under året – Fyra fokusområden

Plan International Sverige arbetar brett med barns rättigheter över hela världen. I år har vi valt att lyfta fram tre av våra 
fokusområden som är mer aktuella än någonsin med tanke på rådande pandemi: barns rätt till skydd mot våld, sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter samt barns rätt till delaktighet. Inom dessa områden arbetar vi långsiktigt för att förändra 
attityder och beteenden, påverka lagar och stärka tryggheten för barn. Men våra humanitära insatser har också en viktig 
plats, inte minst nu under pandemin. De många och komplexa kriser som drabbade barn runt om i världen redan innan 
covid-19 slog till har inte upphört, utan tvärtom förvärrats. Behoven av humanitärt stöd har ökat och vi har i många fall 
tvingats ställa om och anpassa vårt arbete.

Kontrollsfären
Plan International Sveriges lokala 
program där vi både ansvarar för 
och har kontroll över resultaten. 
Exempel: vi genomför en informa-
tionskampanj som ökar invånarnas 
medvetenhet om barns rätt till 
utbildning.

Intressesfären
Komplexa sociala processer som 
pågått under flera år har skapat 
förändring. Det är det här långsiktiga 
resultatet vi siktar på när vi sätter 
våra mål. Vår verksamhet bidrar till 
förändringsprocesserna, men det är 
svårt att bevisa exakt i vilken grad.

Inflytandesfären
Plan International Sverige är med och 
påverkar normer, attityder och beteenden. 
För att kunna påverka och få till förändring 
behöver vi arbeta med andra aktörer, till 
exempel myndigheter eller organisationer. 
Flera aktörer bidrar alltså till resultat.

Output 
Resultat som är en direkt följd av en genomförd aktivitet. 

Outcome
Resultat på medellång sikt.

Impact
Hållbara förändringar i ett samhälle 
som leder till att barns rättigheter och 
jämställdhet blir verklighet över tid.

Hur mäter vi resultat?

Vi mäter framför allt resultat på kort (output) 
och medellång (outcome) sikt eftersom de 
långsiktiga resultaten tar lång tid att uppnå 
och är svåra att koppla endast till Plan 
Internationals verksamhet. 

Vi samlar in flera typer av kompletterande 
underlag för att mäta resultat – kvantitativ 
information för den övergripande och breda 
bilden och kvalitativ information för att ge ett 
mer djupgående och förklarande perspektiv. 
I arbetet med att mäta resultat prioriteras 
barns och ungas delaktighet för att deras 
synpunkter ska bli en del av bedömningen 
av det som uppnåtts.
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V
åld mot barn förekommer 
över hela världen och 
i alla samhällsgrupper. 
Våld kan vara psykiskt, 
fysiskt eller sexuellt och 
tar sig många olika uttryck. 

Det kan handla om misshandel, 
försummelse, barnarbete eller att 
rekrytera barn till väpnade grupper. 
Flickor är extra utsatta då de ofta har 
en lägre ställning i samhället och 
inom familjen. De kan tvingas gifta 
sig och utsättas för könsstympning, de 
löper också större risk att utsättas för 
sexuella övergrepp och trakasserier. 
Våldet utövas ofta i barnets vardag  
– på gatan, i skolan eller i hemmet – 
av någon barnet känner. 

En svår situation  

blir värre i pandemin 

I takt med att land efter land stängde 
skolor och införde restriktioner 
i människors rörelsefrihet kom 
rapporter om ökat våld mot barn och 
kvinnor. Över hela världen kunde vi 
se samma mönster, antalet samtal 
till jourtelefonerna för våldsutsatta 
kvinnor ökade dramatiskt när allt fler 
var fast i hemmet med sina förövare. 

En bra skola kan fungera som ett 
skyddsnät för barn som utsätts för 

våld i hemmet men om skolan stänger 
försvinner det skyddet. 

Än är det för tidigt att se vilka effekter  
pandemin får på världen men i oktober  
varnade Världshälsoorganisationen, 
WHO, för att tiotals miljoner människor 
riskerar att hamna i extrem fattigdom. 
När fler familjer blir allt fattigare riskerar 
fler flickor att giftas bort. Det har vi sett  
vid många tidigare kriser. En mun  
mindre att mätta kan av en familje-
försörjare ses som den enda lösningen. 
I vissa områden har könsstympning 
av flickor ökat under pandemin. I 
Somalia började grupper gå runt och 
knacka dörr för att se till att familjer 
könsstympade sina flickor, en metod 
man inte sett i landet på många år. 

Behovet av skydd av barn har inte 
minskat under året som gått, tvärtom. 
Samtidigt har organisationer som 
Plan International inte kunnat fortsätta 
arbeta som vanligt på grund av 
nedstängningar och reseförbud. Det 
har ställt höga krav på vår kreativitet 
och omställningsförmåga. Vi har 
kunnat digitalisera delar av vårt arbete 
och fortsatt stötta lokala aktörer för 
att nå ut till områden ingen kunnat 
resa till. Vi har använt radio och 
mobiler för att upprätthålla kontakten 
med människor som kanske mer 

Barns rätt till 

trygghet och skydd
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att växa upp i trygghet och säkerhet, fria från våld. Trots 
det utsätts hälften av världens barn för våld varje år och var femte minut dör ett barn till följd av våld. 
Det är kort sagt en lång väg kvar för att infria löftena i Agenda 2030 om att skydda barn mot våld. 
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än någonsin behöver vårt stöd. 
För att barn ska skyddas från våld 
stödjer Plan International Sverige 
landkontorens arbete med att stärka 
samhällens skyddsnät, i form av 
fungerande socialtjänst, hälsovård 
och skola, så att de kan gripa in när 
vårdnadshavare inte kan erbjuda 
trygghet. Vårdnadshavare får också 
stöd i att skydda sina barn från våld. 

Vi arbetar för att förändra normer, 
attityder och beteenden som 
normaliserar våld mot barn och unga. 
Vi har ett särskilt fokus på att arbeta 
för jämställdhet – eftersom bristen 
på jämställdhet är en grundorsak 
till mäns och pojkars våld mot 
flickor. Plan International Sverige 
stöttar barn som utsatts för våld och 
övergrepp med att anmäla våldet, 
med psykosocialt stöd och under 
rättsprocesser, och arbetar för att 
synliggöra och erkänna det våld som 
vuxna och jämnåriga utsätter barn för. 
Vi utbildar även barn och vuxna om 
barns rätt att inte utsättas för våld. 

 »
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BARNSKYDD I KRISER 
Barn som befinner sig i kriser och konflikter är i extra stort 
behov av skydd, särskilt barn som dessutom förlorat eller 
kommit bort från sina familjer. Sedan 2016 har Kamerun 
skakats av blodiga konflikter och terrorrörelsen Boko Haram 
härjar i delar av landet. Till följd av oroligheterna lever mer 
än 400 000 personer på flykt i sitt eget land och över  
25 000 beräknas ha flytt till Nigeria. 

I Kamerun stöttar Plan International Sverige projekt som 
genomförs tillsammans med lokala aktörer för att stärka 
skyddet för barn som utsätts för våld. Totalt har 60 olika 
lokala organisationer och myndigheter fått utbildning i 
barns rätt till skydd och coachning i sina yrkesroller för att 
hjälpa barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. 
Organisationerna och myndigheterna har i sin tur nått ut  
till mer än 15 000 personer. Intervjuer med människor som 
bor i områdena där vi arbetar bekräftade att kunskapen  
om barns rätt till skydd har ökat. 

Mer än 5 500 barn som drabbats eller riskerat att drabbas 
av våld har fått psykosocialt stöd vid våra särskilda center 
där barn kan leka och utvecklas. 

”Tack vare centret och allt jag fick lära mig där har jag fått 
hoppet tillbaka”, säger en 15-åring. 

Centralafrikanska republiken har drabbats av oroligheter 
och konflikter sedan självständigheten 1960. De 

12

återkommande utbrotten av våld har påverkat både 
skolsystemet, rättsväsendet, vården och arbetsmarknaden 
negativt och många familjer lever på flykt. 

Även i Centralafrikanska republiken driver vi center för 
barn. 28 671 barn och unga fick psykosocialt stöd på 
dessa trygga platser under året och nästan 2 500 barn 
har fått hjälp att anmäla och följa upp anmälningar om 
våld. Plan International har utbildat personal som hanterar 
anmälningarna om våld och vi har sett att hela 97 procent 
av anmäl ningarna hanteras korrekt och inom rimlig tid.

60  
lokala  organi sa tioner och  myndigheter har fått utbild ning
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Omställningar i Sudan 
Ungefär samtidigt som coronaviruset började spridas över 
världen startade Plan International Sverige ett projekt för 
att stärka skyddet av barn i tre regioner i Sudan: Kassala, 
White Nile och norra Darfur. Pandemin satte stopp för flera 
planerade fysiska möten men efter en snabb omställning 
kunde projektet fortsätta och alla planerade aktiviteter 
genomföras. 

För att skapa långsiktig förändring arbetar Plan International 
Sverige med att förändra attityder och värderingar när det  
gäller jämställdhet, barn och i synnerhet flickor. Ett av våra  
viktigaste verktyg är att öka kunskapen om jämställdhet 
och de skadliga effekterna av barnäktenskap och köns-
stympning. Det är bara genom att få med sig alla, från barn, 

Kunskapen om barns skydd ökar i Kambodja

I Kambodja har Plan International Sverige stöttat arbetet  
med att förbättra skyddet för barn genom att bland annat  
stärka myndigheters roll och kapacitet inom barnskydds-
systemet. 359 anställda vid myndigheten för kvinnor 
och barn har utbildats inom barnskydd, jämställdhet, 
rapporteringsprocesser vid övergrepp samt sexuell och  
reproduktiv hälsa och rättigheter. 80 procent av deltagarna 
uppgav att de förbättrade sina kunskaper under utbildningen. 

Samtidigt har barn och unga fått möjlighet att delta i 
ungdomsklubbar där de fått lära sig om sina rättigheter och 
hur de kan agera när de själva eller andra utsätts för våld. 
65 procent av de unga ökade sin kunskap och fick även 
lära sig hur de kan föra kunskapen vidare till andra barn 
och unga. 

föräldrar och grannar till lärare, lokala och religiösa ledare 
och beslutsfattare, som vi verkligen kan åstadkomma 
hållbar förändring. Vi har tydligt sett hur kunskapen om 
jämställdhet ökat och att attityder kopplade till könsnormer 
förändrats hos våra deltagare i Sudan. Men att förändra 
normer i ett samhälle är ett arbete som tar tid och vi måste 
fortsätta att studera dessa förändringar under en längre tid 
för att säkerställa resultat. 

Under 2020 nådde vi, och alla som kämpar för flickors 
rättigheter i Sudan, en milstolpe när könsstympning 
kriminaliserades. Nu fortsätter det svåra och viktiga arbetet 
med att se till att lagen efterlevs i hela landet. 
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Sexuell och  

reproduktiv hälsa 

och rättigheter

Att barn och unga ska få bestämma över sina egna kroppar 
och relationer kan låta självklart men är en utmaning för 
många, särskilt flickor. Pandemin som drabbat hela världen 
har tydligt påverkat tillgången till hälso- och sjukvård – och 
beskrivits som den största utmaningen mot folkhälsan 
på en generation. Preventivmedel, säkra aborter och 
mödravård prioriteras till exempel inte alltid i kriser. Men 
vi fortsätter arbeta för att öka kunskapen om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter bland barn och unga men 
även föräldrar och andra vuxna – och hitta nya lösningar för att 
säkra tillgången till exempelvis mensskydd och preventivmedel.

närmare 
12 miljoner flickor mellan  15 och 19 år föder barn varje år 
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S
exuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter omfattar 
information om kroppen, 
relationer och sexualitet; 
sexualundervisning som 
förebygger våld och bidrar till 

jämställda relationer och hälso- och 
sjukvård som erbjuder exempelvis 
preventivmedel och säkra aborter. I 
vårt arbete handlar det om att unga 
själva ska få bestämma över sina 
kroppar och liv samt om, när och med 
vem de vill ha sex eller få barn. 

Skadliga normer och traditioner 
påverkar barns och ungas möjlighet 
att få sina sexuella och reproduktiva 
rättigheter tillgodosedda. Det kan  
handla om att barn tvingas in i  
äktenskap och blir mammor medan  
de själva fortfarande är barn. Som det  
ser ut i dag föder uppskattningsvis 

15

och därmed ytterligare hinder för 
flickor och kvinnor. 

Effekten av pandemin syns också på  
den försämrade tillgången till rådgivning  
och information. Men Plan International  
Sverige har anpassat program efter 
de nya omständigheterna och därmed 
kunnat fortsätta nå ut till unga. Vi har 
arbetat nära myndigheter och använt 
radioprogram, sociala medier och tv 
när vi kommunicerat information om 
hälsa och covid-19. Bland annat har 
det spelats in drama med budskap om 
sexuella och reproduktiva rättigheter, 
skapats animerade filmer och spridits 
information i trafiken via megafoner. 
Som ett komplement har vi också 
delat ut hygienpaket.

 »

omkring 12 miljoner flickor mellan  
15 och19 år i låg- och medelinkomst-
länder barn varje år. Utöver det föder  
runt två miljoner flickor under 15 år  
barn varje år. Komplikationer i samband 
med graviditet och förlossning är den  
vanligaste dödsorsaken för tonårsflickor 
mellan 15 och 19 år och störst är 
risken för de allra yngsta flickorna.

Plan International Sverige arbetar för  
barns rättigheter, med ett särskilt 
fokus på flickor, där ett av våra fokus-
områden är sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter. Redan före 
pandemin fanns stora hinder för att 
flickor och kvinnor skulle få tillgång till 
grundläggande information och hälso - 
vård. Ett drygt år med pandemi har  
inneburit en ökad press på sjukvårds-
system i låg- och medelinkomstländer, 
som saknar tillräckligt med resurser, 
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Global rådgivare 
Under året rekryterades en global rådgivare med  
fokus på lärande inom sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter som hjälper till att koordinera 
utbildningar. Utbildningspaketet, Conversations 
that matter, har nått 300 personer, bland annat  
ledare, programanställda och samarbetspartners. 
En digital introduktionskurs i sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter utvecklades 
under pandemiåret 2020 och 550 personer  
har deltagit hittills. Dessutom tog vi fram en  
onlinekurs som berör frågor om sexuell 
läggning, könsidentitet och -uttryck. 

Östtimor – djupt rotade  

normer luckras upp
I Östtimor har Plan International stärkt sin ställning som aktör inom 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Under året har vi 
deltagit i konsultationer med företrädare för regionala myndigheter 
där vi diskuterat frågor om sexualundervisning och tillgång till 
rådgivning för barn och unga. Arbetet har bidragit till att barn och 
unga fått en större medvetenhet och ett större självförtroende 
att prata om de här frågorna. Ett exempel på det är nätverk 
där frågorna diskuterats med lokala ledare, myndigheter och 
företrädare för andra organisationer. Vi har också kunnat se hur 
barn och unga blivit mer medvetna om beslut de själva fattar som 
rör deras sexuella och reproduktiva hälsa. För att nå ut brett med 
kunskap har vi även använt oss av program i lokalradion.

Arbetet för barns och ungas sexuella och reproduktiva hälsa 
och rättigheter inkluderar både pojkar och flickor och en del i 
vår strategi är att kunna ta ett helhetsgrepp i arbetet med djupt 
rotade normer. Vårt arbete har lett till att pojkar och män fått större 
förståelse för hur viktigt det är att respektera flickors rättigheter, och 
för frågor som rör diskriminering och våld mot flickor och kvinnor.

Föräldrar vågar prata om  

sexualundervisning i Togo
Lokala ledare har ofta stort inflytande i sina 
samhällen. Plan International Sverige arbetar 
därför strategiskt för att med hjälp av dem 
ändra samhällets syn på barn och unga, inte 
minst synen på flickor och unga kvinnor. Frågor 
som gäller ungas sexuella och reproduktiva 
rättigheter är ofta känsliga, och i Togo har lokala 
ledare blivit en brygga till att prata med föräldrar 
om sexualundervisning. Ett viktigt ämne har 
varit att en graviditet inte måste betyda att 
flickor ska sluta skolan. Som en följd av vårt 
arbete i Togo har föräldrar blivit mer positiva till 
sexualundervisning samtidigt som de lärt sig att 
prata med sina barn om känsliga frågor som hur 
barn blir till, preventivmedel och mens.

Påverkansarbete i Afrika
Med en pandemi som fått väldigt negativa konsekvenser 
för barns och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter har påverkansarbetet varit ett viktigt verktyg under 
året. I augusti 2020 presenterade Plan International en 
rapport om hur pandemin har påverkat flickor i Afrika. Den 
har använts som underlag för arbetet med att påverka 
beslutsfattare, makthavare, lagar och andra förslag under 
året. I ett regionalt samarbete kontaktades den afrikanska 
barnrättskommittén för att få till en diskussion om ungas 
rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på 
kontinenten. I mars arrangerades samtal om ämnet och 
Plan International medverkade i två paneldiskussioner. 
Resultatet av samtalen blev en handlingsplan och ett formellt 
uttalande om bland annat åldersanpassad utbildning och 
specifik vägledning i humanitära insatser.
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Pandemin har fått svåra 

följder i Zimbabwe
Zimbabwe är ett av de länder som drabbats  
hårt av pandemins effekter. Vårdsystemet 
är svagt och har ställts inför fler utmaningar 
i samband med pandemin. Dessutom har 
den ekonomiska krisen lett till att framför 
allt unga kvinnor fått det sämre. Som en 
följd av detta har det blivit svårare att få 
hälso- och sjukvård, som exempelvis 
rådgivning om sexuell och reproduktiv 
hälsa och tillgång till mens skydd och 
preventivmedel. Landet stängdes också ner  
under en period på grund av smittsprid-
ningen. Våld i hemmet är vanligt och när  
barn och unga inte kunde gå i skolan 
riskerade de i stället att bli instängda med 
en våldsam förälder eller vårdnads havare. 
I samband med nedstängningen ökade 
även rapporterna om sexuellt våld.

Tonårsgraviditeterna har också ökat snabbt 
vilket lett till att många flickor tvingas sluta  
skolan. I staden Bulawayo visade statistik  
från ett av de större sjukhusen att barn 
mellan 12 och 16 år stod för nästan en 
tredjedel av födslarna. Plan International 
Sverige har arbetat för att komma runt  
utmaningarna med pandemin och kunna  
möta de stora behoven av sexualunder-
visning, preventivmedel och mödravård, 
och minska risken för att barn ska utsättas  
för våld. 

Vi har haft ett nära samarbete med lokala  
myndigheter och hälsoministeriet. Arbetet 
har inneburit en kombination av olika 
insatser, vi har arbetat tillsammans med 
myndigheter, skolor och sjukhus för att 
förebygga oönskade tonårsgraviditeter. 
Samtidigt har vi inriktat oss på att stärka 
kapaciteten för att insatserna ska bli mer 
effektiva, till exempel med mobila kliniker. 
På det sättet har effekterna av pandemin 
kunnat dämpas. För att nå fler med informa - 
tion om sexuell och reproduktiv hälsa och  
rättigheter, tonårsgraviditeter och sexuellt 
våld har kommuninvånare fått den via sms,  
radio, tv och Facebook. 60 869 tonåringar 
och unga har fått information och vård 
på vårdmottagningar där personalen har 
tränats för att möta målgruppen.

I samband med att restriktionerna lättade  
kunde 948 unga som lever med funktions-
nedsättning få information om sexuell och  
reproduktiv hälsa och rättigheter i samband  
med öppna möten i deras samhällen. 
Vi har också kunnat nå 864 unga med 
information om hur de rapporterar sexuellt 
våld och våld mot flickor och kvinnor 
med bland annat en dygnet runt-öppen 
hjälplinje och mobila mottagningar.

60 869  
tonåringar  

och unga har fått  
information  

och vård 
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Barns och ungas  

rätt till delaktighet
Barn och unga har rätt att höras och vara delaktiga i beslut som berör dem. Men 
minskande demokratiskt utrymme, diskriminering av flickor och över ett år med en  
global pandemi begränsar ungas möjlighet att göra sina röster hörda. Därför stöttar vi 
barn och unga att organisera sig och påverka beslutsfattare för att få sina rättigheter 
tillgodosedda och en hållbar framtid. 
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P
lan International Sverige 
arbetar för att barn och unga  
både ska få kunskap om  
sina rättigheter och möjlighet  
att aktivt kunna utkräva dem.  
Plan International Sverige 

är med och driver program där barn 
och unga är delaktiga och själva 
identifierar problem, diskuterar 
lösningar och möter beslutsfattare. 

Barns deltagande är en rättighet och  
ett av våra fokusområden, som löper  
som en röd tråd genom vårt arbete. 
När beslut fattas i frågor som rör barn  
och unga, både privat och i samhället, 
saknas ofta deras perspektiv. Vi 
strävar efter att ge barn och unga 
möjlighet att påverka politiska besluts  - 
processer på lokal, nationell och 
internationell nivå, men även i hemmet,  
i skolan och i media. Vi skapar också 
möjligheter för barn och unga att 
organisera sig, så att de blir ännu 
starkare tillsammans och på lång sikt. 

Flickors röster måste få höras 

Flickor har ofta svårare att ta plats 
och göra sina röster hörda eftersom 
de begränsas av diskriminerande 
normer. Ibland saknas självförtroende 
och möjligheter för flickor att göra sig 
hörda och ta ledande roller. Andra 
gånger är det familjer som vill skydda 
sina döttrar från de risker som deras 
engagemang kan medföra. Därför 
lägger Plan International Sverige 
extra kraft på att stärka just flickors 
deltagande på olika nivåer i samhället. 
Bland annat genom att se till att flickor 
har möjlighet att vara med i och leda 
barn- eller ungdomsgrupper som 
arbetar med till exempel jämställdhet, 
utbildning eller miljöfrågor. 

Unga hindras i sitt engagemang 

För oss som arbetar med att stödja  
ungdomsledda grupper, organisationer 

och rörelser över hela världen 
har det varit tydligt att trenden 
med ett krympande demokratiskt 
utrymme har förvärrats i spåren av 
pandemin. Det drabbar barn och unga 
extra hårt på grund av deras ålder 
och status i samhället, men också för 
att deras organisationer ofta saknar 
kapacitet och resurser att hantera 
de risker som deras engagemang 
medför. Under 2020 genomförde Plan 
International Sverige därför en studie 
i 21 länder för att få veta hur ungas 
engagemang påverkas och hur vi kan 
vara ett stöd. Resultaten i studien har 
lett till en rad åtgärder, till exempel 
lanserade vi en fond som lokala 
partnerorganisationer snabbt och 
enkelt kan få stöd från när de utsätts 
för någon form av attack eller risk. 

Ett drygt år med coronapandemin 
har inneburit att demokrati och 
mänskliga rättigheter i många länder 
i världen satts på undantag. Flera 
länder har utlyst undantagstillstånd 
eller antagit extraordinära lagar som 
ska underlätta kampen mot viruset 
men som samtidigt ger de styrande 
långtgående befogenheter som 
begränsar medborgerliga fri- och 
rättigheter. Det handlar exempelvis 
om begränsningar av rörelse- och 
mötesfrihet, men också om utökade 
möjligheter för stater att övervaka 
medborgarna och inskränkningar i 
yttrandefrihet och religionsfrihet. Detta 
har drabbat barn, unga och deras 
organisationer hårt. På många håll har 
barn och unga uttryckt en frustration  
över att inte kunna fortsätta sitt 
engagemang, ibland på grund av 
nedstängningar och begränsad 
rörelsefrihet. I andra fall har engage-
manget begränsats för att hela 
familjen, inklusive barnen, har behövt 
hjälpas åt för att överleva och säkra 
grundläggande behov som mat och 
rent vatten. 

Samtidigt ser vi att särskilt ungas 
engagemang till stor del har flyttats 
till digitala plattformar. Men det finns 
stora klyftor mellan de barn och 
unga som har tillgång till internet, 
mobiler och datorer och de som står 
utan, när det gäller möjligheten att 
delta och engagera sig. Det var ett 
problem redan före pandemin men 
har förstärkts och synliggjorts mer 
under det senaste året. De barn 
och unga vi arbetar med bor i några 
av världens mest utsatta länder, 
ofta långt ut på landsbygden och 
många uppger att de haft svårt att 
engagera sig online eller få tillgång 
till information. Många barn har också 
fått sin utbildning pausad vilket skapar 
sämre förutsättningar för dem att vara 
aktiva medborgare i framtiden. Vi 
behöver därför lära oss mer om hur 
vi kan skapa förutsättningar för barns 
och ungas deltagande även i den här 
typen av kriser. 

En motvikt till den negativa bilden  
är att vissa barn med funktions-
nedsättning fått större möjlighet att 
delta när aktiviteter skötts digitalt 
hemifrån. Vi ser också många positiva 
initiativ där unga engagerar sig lokalt 
och blir en del av lösningen genom 
att vara ute och sprida information 
kring virusbekämpningen eller bemöta 
falska nyheter. Den typen av initiativ 
har varit en viktig del när vi har ställt 
om stora delar av programmen för att 
bemöta pandemin.

 »

unga  
engagerar sig  

lokalt och blir  
en del av  

lösningen
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Vår stad: ungas engagemang 

för hållbara städer

Världen över har ungas röster tagit stor plats i kampen för klimatet – 
och deras engagemang har blivit en blåslampa mot vuxensamhället. 
De ser att deras framtid – och rätt att leva och utvecklas – är hotad 
och förväntar sig att vuxna och makthavare ska ta ansvar och stoppa 
klimatförändringarna. I projektet Our City 2030 har drygt 5 600 elever, 
unga utanför skolan och lärare i Uganda, Zambia, Rwanda och 
Filippinerna fått lära sig mer om hållbar utveckling, klimatförändringar och 
stadsutveckling. De unga har inte bara fått utbildning och själva börjat 
sprida kunskapen vidare i ungdomsklubbar och andra nätverk, de har 
även varit en stor del i att påverka lokala beslutsfattare. Tillsammans har 
de tagit fram mål och handlingsplaner för klimatarbetet och presenterat 
visioner för sina hemstäder både för andra unga och makthavare på 
så kallade klimatråd. Det har lett till olika åtaganden från makthavare, 
till exempel att borgmästaren i Lusaka, Zambia, skrivit under på att 
de bland annat ska främja ungas deltagande och arbeta med unga i 
rapporteringen av koldioxidutsläpp. I Ugandas huvudstad Kampala har 
borgmästaren och utbildningsförvaltningen åtagit sig att införliva en del 
av de ungas förslag i stadsplaneringen. 

Elever i de fyra städerna har också stärkts i att påverka sin skolmiljö 
till att bli mer miljövänlig och hållbar och de har arbetat fram 
handlingsplaner med skolledningen för att få konkreta förbättringar.

Ungas engagemang har alltid varit en viktig faktor för förändring och 
med det här projektet har de unga inte bara fått ökad kunskap och stärkt 
självförtroende, de har även spridit kunskapen vidare i sin närmiljö 
och på sociala medier och fått tillgång till sammanhang att fortsätta sitt 
engagemang i och vägar att nå beslutsfattare på. Olika mekanismer har 
utvecklats eller nyttjats för att göra det möjligt för unga att vara delaktiga 
och tjänstemän och makthavare har insett att unga kan, och har rätt, att 
bidra till stadsutvecklingen. 

Hope Mutakila Jr, 19 år:

”Jag går på gymnasiet i Zambias 
huvudstad Lusaka. Det är en av de 
snabbast växande städerna i södra 
Afrika, mellan 2010 och 2018 växte 
befolkningen från 1,7 till 2,5 miljoner.

Som en del av Our City 2030-projektet 
drog jag igång en kampanj på min  
skola för att hålla Zambia rent och  
startade en klimatklubb för att 
informera om klimatförändringarnas 
skadliga konsekvenser.

Det här projektet ville ge unga 
utbildning om hållbar utveckling, alltså 
klimatförändringar, ojämlikhet och 
social orättvisa. Projektet har verkligen 
förändrat folks liv och stärkt unga 
människor – de har fått mycket av 
den kunskap de behöver för att kunna 
rädda jorden. Det bästa med projektet 
är att det har gett oss nya perspektiv 
och verktyg för att själva kunna ta 
ansvar och skapa förändring. Jag har 
så många idéer och ser fram emot nya 
äventyr. Jag har fått mer kunskap och 
erfarenhet.

Ungas röster och idéer är viktiga för 
att vi ska kunna hantera de globala 
problem vi står inför. Framtiden tillhör 
de unga – därför förstår vi hur viktigt 
det är att ta ansvar för den”.
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Drygt 5 600  

har fått lära sig mer  

om hållbar utveckling, 

klimatförändringar och 

stadsutveckling
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Flickor i Senegal och Sverige har, i projektet Sisters Create 
som vi driver tillsammans med Fryshuset, gått samman för 
att kämpa för jämställdhet. Med hjälp av musik, media och 
kulturaktiviteter där flickor tar en aktiv roll, ska de stärkas, 
kunna ta makten över sina liv och få större inflytande i 
samhället.

Halvvägs genom projektet ser resultaten bra ut och flera 
positiva förändringar har skett. Formen på projektet visar 
tydligt hur organisering i grupp, samarbete och social 
mobilisering är en bra grund för att skapa förändring och  

Sisters Create – backa systerskapet
det är tydligt att det har skapats ett systerskap över 
landsgränser. Att flickorna har blivit stärkta och byggt 
självförtroende har varit en utlösande faktor för aktivism 
bland de svenska flickorna som gjort att de oftare står upp  
mot rasism och ojämställdhet. Bland flickorna i Senegal 
blev det tydligt att de blivit starkare och tryggare i att  
försvara flickors rättigheter. Handlingskraften hos flickorna  
i Senegal har också bidragit till ett starkt samhälls-
engagemang för kriminaliseringen av våldtäkt, vilket ledde 
fram till att en nationell lag antogs 2020. 
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Humanitära  

kriser
Det är inte bara pandemin som präglat det senaste årets 
humanitära arbete, snarare har den förvärrat den redan utsatta 
situationen för människor på flykt och i kris, katastrofer och 
fattigdom. Barn, och särskilt flickor, drabbas hårt av kriser och 
arbetet för att skapa motståndskraft blir allt viktigare.

V
erksamhetsåret har liksom  
föregående år visat på 
ökade behov av humanitära 
insatser. Under 2021 kommer  
235 miljoner människor, 
enligt FN, behöva humani tärt 

stöd och skydd och FN:s flyktingorgan 
släppte nyheten att antalet människor 
på flykt hade passerat 80 miljoner. 
Klimatförändringar leder till fler och 
förvärrade väderrelaterade katastrofer, 
med bland annat torka och extrema 
stormar och översvämningar som 
skapar enorma behov för att bygga 
upp samhällen igen och låta barn få 
komma tillbaka till en vardag med 
skola och skydd från våld. Samtidigt ser 
vi hur komplexa, utdragna konflikter 
i kombination med ökad extremism 
gör att många barn tvingas växa upp 
i krigszoner och miljöer präglade av 
våld, uppbrott och instabilitet. 

Pandemin, med hårt pressade vård - 
system, nedstängda samhällen och 
försämrade försörjningsmöjligheter, 
har förvärrat många kriser som barn  
och familjer lever i. De som drabbats  
hårdast av pandemins effekter är redan  
utsatta människor i låginkomstländer 
med bristande hälsovård och svaga 
sociala skyddsnät. FN:s beräkningar 
visar att långsiktiga effekter av 
pandemin kan leda till att ytterligare 
200 miljoner människor – totalt 1 miljard 
– kommer leva i fattigdom 2030. Men 

investeringar med fokus på de globala 
målen kan vända den utvecklingen. 

Barn som är på flykt eller lever i 
konfliktområden är särskilt sårbara. Vid  
kriser i samhället ökar risken för våld, 
utnyttjande och övergrepp på barn och  
pandemin har slagit hårt mot barns – 
och inte minst tonårsflickors – rätt till 
skydd. Samtidigt har åtgärder som  
utegångsförbud och isolering försvårat 
för Plan International att nå ut och  
leverera humanitärt stöd i de pågående 
kriser där vi arbetar, även om det finns 
goda exempel där vi lyckats ställa om 
verksamheten på ett bra sätt. 

Till exempel i Zambia, som under året  
varit utsatt för extrem torka som har lett  
till hunger och otrygghet. I den situa-
tion som råder har Plan International 
ändå lyckats nå de mest utsatta 
genom att anpassa verksamheten. 
Utdelningen av mat har ökat och 
gjorts smittsäker samtidigt som den 
har blivit ett tillfälle att informera 
föräldrar om både covid-19 och de 
risker som barn står inför när de inte 
kan gå i skolan. Detta ledde till att 
föräldrar lättare anmälde övertramp 
och skyddsrisker till de hjälplinjer som 
startats upp.

Plan International Sverige har som 
ambition att både förstärka våra 
insatser i humanitära kriser och ställa 
om program för att anpassa oss efter 
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de enorma behov som nu finns. Våra 
insatser för att lindra effekterna av 
pandemin har fokuserat på stöd till 
Plan Internationals landkontor inom 
följande områden: 

• Se till att krisdrabbade barn och 
deras familjer nås av information 
om hälsa och covid-19 samt har 
tillgång till rent vatten och tvål för att 
kunna sköta sin hygien och stoppa 
smittspridningen. 

• Stötta sjukvården så att tjänster 
som rör exempelvis sexuell och 
reproduktiv hälsa kan fortsätta 
tillhandahållas även under 
pandemin. 

• Förebygga våld mot barn genom 
att sprida kunskap via tv, internet 
och radio, och arbeta för att barn 
som utsätts för våld i hemmet ska 
få hjälp. 

• Stötta skolor och lärare med 
information till elever om covid-19 
och hur de kan skydda sig mot 
smitta. Där elever inte har kunnat 
gå i skolan ser vi till att föräldrar och 
barn får information i hemmet om 
hur de kan skydda sig mot smitta 
och få tillgång till pandemianpassad 
undervisning. Förbereda skolor för 
att välkomna barnen tillbaka till en 
trygg skolmiljö.

 »
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Snabbt stöd efter  

vulkanutbrott i  

Guatemala
Fuego-vulkanens utbrott sommaren 2018 drabbade 
människorna i södra Guatemala hårt. Familjer förlorade 
sina hem, sin försörjning (planteringar, grödor, djur) och 
den grundläggande tillgången till vatten och sanitet. 
Stängda skolor påverkade barnen och deras rätt till 
utbildning samtidigt som många människor tvingades 
lämna sina hem för tillfälliga skyddsboenden.

Guatemala är ett land med hög utsatthet för risker, såväl 
naturkatastrofer som kriser orsakade av människor. Risken 
för jordbävningar är stor, liksom utsattheten till följd av 
de vulkaner som löper genom landet. Dessutom lider 
landet av extrem fattigdom, arbetslöshet, migration, 
rasism och analfabetism. Pandemin blev ytterligare 
ett hot mot, och en risk för, landet.

Plan International Sverige medverkade till snabba 
insatser efter vulkanutbrottet, som utdelning av mat 
och andra basprodukter samt skydd åt barn och stöd 
till tillfälliga boenden. Sedan följde ett arbete fram till 
december 2020 som utgjorde en brygga från de första 
akutinsatserna till mer långsiktiga insatser för att öka 
motståndskraften och beredskapen för katastrofer hos 
befolkningen. Det arbetet ledde också till att ett nätverk för 
att skydda barn från våld och ett system för krisomställning 
skapades. Tack var det senare kunde pengar 
omfördelas under pandemin, så att omkring  
6 000 av de mest utsatta barnen kunde 
identifieras och få näringstillskott. 
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lärdomar för bättre  

motståndskraft
Filippinerna har under året varit extremt utsatt för 
vulkanutbrott som har orsakat stor förödelse. Efter att ha 
arbetat hårt för att hjälpa de mest utsatta i Filippinerna har 
Plan International dragit lärdomar som nu tas in i andra  
humanitära insatser så att de som arbetar i kriser och  
katastrofer blir ännu bättre på att stötta familjer och  
samhällen. Det handlar om att arbeta med katastrof-
reducering både på samhällsnivå och direkt med familjer, 
med utbildning och information om katastrofer och hur de 
kan hanteras, för att bygga motståndskraft. 
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Effektrapport
Vad vill er organisation uppnå? 

Plan International kämpar för en rättvis värld som 
stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. 
Plan International Sverige har fyra strategiska 
områden som ska hjälpa oss att bli den ledande 
barnrättsorganisationen för flickors lika villkor till år 
2022. Mer om de strategiska områdena finns att 
läsa på s. 31. 

I vilket organisatoriskt sammanhang  

verkar er organisation? 

Plan International Sverige är en partipolitiskt och 
religiöst obunden barnrättsorganisation. Vi är en 
del av federationen Plan International som är aktiv 
i 75 länder. I de länder där vi bedriver program 
samarbetar landkontoren med lokala organisationer. 
Läs mer om organisationen på s. 2, 9 och 30–31. 

Vilka strategier har ni  

för att uppnå era mål? 

Den globala strategin har uppdaterats och kommer 
från nästa räkenskapsår ha ett ännu större fokus på 
flickors utsatta situation och vårt arbete i humanitära 
kriser. Vi strävar efter att förändra skadliga attityder 
och beteenden, liksom lagar och policyer som 
står i vägen för flickors rättigheter. Läs mer om vår 
strategi och hur vi skapar förändring på s. 9 och 31. 

Vilken kapacitet och vilket kunnande  

har ni för att uppnå ert mål? 

Plan International är aktiva i 75 länder med 10 000  
anställda och tusentals volontärer som alla arbetar 
för barns rättigheter och jämställdhet runt om i 
världen. Federationen har samlat erfarenheter 
och kunskap samt byggt relationer med relevanta 
partners i drygt 80 år. Den expertkunskap som 
finns inom organisationen arbetar vi med att dela – 
bland annat genom olika tematiska nätverk – och 
utveckla. 

Läs om en av våra fortbildningar för experter på  
s. 16. För att vi ska kunna mäta resultat på ett bättre 
sätt har federationen kommit med ett nytt globalt 
datasystem, läs mer om det på s. 32. 

Hur vet ni om er organisation gör framsteg? 

Det är avgörande för såväl de barn och unga vi  
arbetar tillsammans med som för våra givare och  
medarbetare att vi kan visa på den skillnad vi gör.  
För att kvalitetssäkra verksamheten samarbetar  
vi med programländerna och lokala civilsamhälles-
organisationer som ansvarar för uppföljning och 
utvärdering på plats. För att mer effektivt stärka 
barns rättigheter ser vi till att barns och ungas 
perspektiv är en del av uppföljning och lärande. 
Informationen som samlas in ligger också till grund 
för lärande och utveckling av våra insatser. Alla Plan 
International Sveriges program använder samma 
metod för planering och genomförande. Läs mer 
om hur vi mäter resultat på s. 9 och om vårt nya, 
globala datasystem för uppföljning på s. 32.

Vad har ni åstadkommit såhär långt?

Trots ett kraftigt bakslag mot flickors rättigheter på 
flera håll i världen och en pandemi som vi ännu inte 
ser slutet på har Plan International Sverige fortsatt 
arbeta för barns rättigheter och jämställdhet. Ta 
del av konkreta förändringar och resultat inom fyra 
av våra fokusområden: Barns rätt till trygghet och 
skydd på s. 11–13, Sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter på s. 14–17, Barns och ungas rätt till 
delaktighet på s.18–21 och vårt arbete i Humanitära 
kriser på s. 22–25.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Plan International Sverige Insamlingsstiftelses 
styrelse och generalsekreterare avger härmed 
redovisning för verksamheten under året 2020-07-01 
till 2021-06-30

Plan International

Plan International Sverige är en del av den globala 
barnrättsorganisationen Plan International, en av 
världens största och äldsta barnrättsorganisationer. 
Vi arbetar för alla barns rättigheter och eftersom 
världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på 
flickor.

Plan International Sverige är partipolitiskt och 
religiöst oberoende. Vårt arbete utgår från 
barnkonventionen och kvinnokonventionen och 
knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 
2030. Vi arbetar tillsammans med barnen, deras 
föräldrar, lärare, traditionella och politiska ledare 
samt partners. Vi finns på plats i städer, byar, 
flyktingläger och där stora beslut fattas.

Federationen Plan International grundades 1937 
och är i dag aktiv i 75 länder med över 10 000 
anställda och tusentals volontärer. Av dessa är  
55 programländer och tjugo insamlingsländer. 
Sverige är ett av insamlingsländerna och har till 
uppgift att mobilisera politiskt och ge finansiellt stöd 
samt bistå med kompetens till programländerna i 
Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern.

Plan International har fyra påverkanskontor för 
att få inflytande på den globala politiken för barns 
rättigheter och jämställdhet. De ligger i anslutning 
till FN i Genève och New York, EU i Bryssel 
och Afrikanska Unionen i Addis Abeba. Plan 
International har sitt huvudkontor i Storbritannien.

I programländerna arbetar organisationen via 
lokala kontor och med partnerorganisationer. På 
så sätt kan vi arbeta nära befolkningen för att 
skapa långsiktiga och hållbara förändringar. Våra 
program utgår alltid från de behov, den verklighet 
och de utmaningar som barn och unga möter i 
vardagen. Konkret bidrar Plan International Sverige 
till det globala arbetet genom att stötta planering, 
uppföljning, utvärdering och vidareutveckling av 
programmen. Vi bidrar också genom insamling, 
påverkansarbete och kommunikation.

I Sverige genomför vi informations  och insamlings-
kampanjer. Vi bedriver påverkansarbete gentemot 
politiker och andra beslutsfattare. En viktig del av  
vårt arbete är att säkerställa att Sveriges inter-

nationella utvecklingssamarbete har ett starkt fokus 
på barnrättsfrågor och att flickors utsatthet och 
utmaningar budgeteras för och lyfts i policyer och 
strategier.

Vår roll

• Vi samlar in pengar i Sverige och ökar engage-
manget för barns rättigheter med särskilt fokus på 
flickor.

• Vi är med och utvecklar samt bidrar med 
ekonomiskt stöd till Plan Internationals långsiktiga 
utvecklingsprogram och humanitära arbete.

• Vi påverkar beslutsfattare och makthavare i 
Sverige och internationellt för att stärka barns 
rättigheter och öka jämställdheten.

Våra värderingar

Vi värderar långsiktighet, öppenhet, handlingskraft 
och att arbeta tillsammans. Det vägleder oss i vårt 
dagliga arbete internt och med samarbetspartners, 
beslutsfattare och övriga civilsamhället.

För och med barn

I alla programländer arbetar Plan International 
och partnerorganisationer tillsammans med barn 
och ungdomar för att de ska ha god kunskap om 
sina rättigheter och kunna ställa krav på att dessa 
rättigheter respekteras. Plan International arbetar 
även för att stärka barnen och deras möjligheter att 
påverka beslut som berör dem.

För jämställdhet

Flickor värderas lägre från dagen de föds. De 
får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet till 
utveckling. De diskrimineras dubbelt, både för att de 
är barn och för att de är flickor. De utsätts för grova 
kränkningar och övergrepp som kräver specifika och 
riktade åtgärder. Därför har Plan International ett 
särskilt fokus på flickor och deras villkor. Att satsa 
på flickor och jämställdhet är dessutom en nyckel 
till att bekämpa fattigdom och nå hållbarhetsmålen i 
FN:s Agenda 2030. Att Plan International fokuserar 
på flickor innebär inte att vi inte arbetar med 
kvinnor, pojkar eller män – tvärtom, för att vi ska 
lyckas behöver vi få med alla i vårt arbete.

Förvaltningsberättelse
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Fokusområden

Plan International Sverige kombinerar humanitärt 
bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Vi 
utgår från sex fokusområden:

• Skydd från våld

• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

• Utbildning

• Delaktighet

• Barns tidiga utveckling

• Stärka ungas ekonomiska möjligheter

Vi ser till att de program vi stödjer är relevanta, 
hållbara och att de riktar in sig på de grundläggande 
orsakerna till problemen, oavsett var och i vilket 
sammanhang de genomförs. Vi arbetar utifrån ett 
konfliktkänslighetsperspektiv så att vårt arbete inte 
påverkar en konflikt eller situationen i ett område 
negativt.

90-konto

Plan International Sverige har 90-konto och arbetet 
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det 
betyder att minst 75 procent av intäkterna måste gå  
till ändamålet och maximalt 25 procent till insamling 
och administration. Verksamhetsåret 2021 gick  
87 procent av Plan International Sveriges intäkter  
till ändamålet och 13 procent till insamling och  
administration. Plan International Sveriges konto-
nummer är 900731-1 och 900701-4 (Plusgiro) samt 
900-7311 och 900-7014 (Bankgiro). Vi är  
medlemmar i Giva Sverige som är en bransch-
organisation som arbetar för ett säkert givande.

VÅR STRATEGI 

Den globala strategin med större fokus på flickor, 
ungdomar och unga vuxna gäller fram till 2022. 
Under verksamhetsåret har Plan International 
Sverige och federationen fortsatt lyfta tonårstjejers 
utsatta situation i program och i kommunikation. Vi 
har också haft ett stort fokus på humanitära insatser 
– särskilt tonårsflickors situation i kriser och  
konflikter. I linje med vår strategi har vi fortsatt att 
bredda vår närvaro och ge stöd till verksamhet i  
konfliktdrabbade och instabila länder där kränkningar  
mot barns, och speciellt flickors, rättigheter är 
vanliga, och där tonårsflickors behov ofta faller 
mellan stolarna. 

Under verksamhetsåret pågick arbetet inom federa-
tionen med att uppdatera den globala strategin som 
kommer att tas ut under nästkommande år. 

Så vill vi skapa förändring 

Plan International Sverige strävar efter att bryta 
destruktiva normer och förändra lagar och 
policyer som står i vägen för barns rättigheter och 
jämställdhet. Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt 
tillsammans med aktörer som hjälper oss att nå 
våra mål, skapa långsiktiga effekter och stärka 
samhällets skyddsnät för barn och unga. 

Strategiska områden 

Plan International Sverige arbetar med fyra 
strategiska områden som ska hjälpa oss att bli den 
ledande barnrättsorganisationen för flickors lika 
villkor till år 2022: 

• Program med förändringskraft: Våra program 
bygger på fakta, insikter och erfarenheter och 
skapar positiv, långsiktig förändring för och med 
barn och unga – med fokus på flickors rättigheter. 

• Agendasättare för flickors rättigheter: Vi lyfter fram 
flickors specifika behov och utsatthet för att skapa 
engagemang och handling. 

• Hållbar organisation för framtiden: Vi är en 
inspirerande och väl fungerande organisation där 
medarbetare utvecklas, trivs och mår bra. 

• Resursmobilisering för tillväxt: Vi har en långsiktigt 
hållbar och kostnadseffektiv tillväxt.

Väsentliga händelser under 

räkenskapsåret

Förlängt humanitärt stöd

Plan International Sverige fick snart efter förra 
räkenskapsårets slut besked om att vårt nuvarande 
avtal för strategiskt partnerskap med Sidas 
humanitära stöd inte kommer att förlängas när 
det löper ut våren 2022. Till grund för Sidas beslut 
ligger en utvärdering som är en del av processen 
för att välja nya strategiska partnerorganisationer 
för deras humanitära budget på fyra miljarder 
kronor. Därefter följde diskussioner med Sida som 
ledde till att partnerskapet förlängs med två år. Det 
största humanitära stödet går till Centralafrikanska 
Republiken och Kamerun, där Plan International 
Sverige går in med 10 miljoner kronor i respektive 
land för att stödja arbetet med skydd av barn.
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Bättre resultat med nytt datasystem

Under verksamhetsåret har Plan International 
börjat rulla ut sitt nya globala datasystem i alla 
regioner där vi har verksamhet. Den första delen 
som börjar användas handlar om uppföljning 
och kvalitetssäkring av resultat, PMERL (Project 
Management, Monitoring, Evaluation, Research 
and Learning), vilket kommer ge oss bättre 
förutsättningar att systematiskt samla in, analysera 
och använda resultat i verksamheten. En person 
på Plan International Sverige har genomgått en 
utbildning i systemet vilket gör att vi har tillgång till 
och kan använda systemet tillsammans med de 
länder där projekten implementeras. Fokus under 
verksamhetsåret har varit att få PMERL på plats 
och utveckla medarbetares kunskap om hur det 
fungerar. Systemet kommer successivt föras ut i 
verksamheten och samtliga nya projekt ska läggas 
in och följas upp där i.

Pandemin påverkar organisationen  

– i Sverige och globalt

Under hela verksamhetsåret har den svenska  
kontorsverksamheten, i linje med rekommenda-
tionerna från Folkhälsomyndigheten, valt att 
minimera antal personer som samtidigt befinner 
sig på kontoret. Det har inneburit stora förändringar 
både för individen och hela den svenska 
organisationen. Digitala möten i stället för att ses 
fysiskt har blivit vardag och det har uppstått en 
annan arbetsdynamik, som har både för- och 
nackdelar. Hemmakontoret har kunnat innebära 
såväl en känsla av isolering och försämrad 
ergonomi som större lugn och bättre koncentration.

Den globala organisationen har fått anpassa och 
ställa om mycket av den operativa verksamheten 
i våra program utifrån de lokala förutsättningarna. 
Smittspridning, nedstängningar och olika typer av  
restrikti oner har tidvis skapat utmaningar att genom-
föra de ordinarie uppdragen, till förmån för vissa 
covid-19-relaterade akuta och långsiktiga insatser.

Profilerande och rekryterande 

marknadskampanjer

Under året har vi genomfört flera kampanjer i syfte 
att profilera Plan International Sverige, stärka vårt 
varumärke och rekrytera nya givare. Kampanjerna 
har gått i olika kanaler och lyft olika tematiska 
områden. Under hösten genomförde vi en kampanj 
som lyfte att flickor är särskilt utsatta i kriser och 
att en av lösningarna är att flickor måste kunna 
fortsätta gå i skolan – trots covid-19 och andra 

hinder. Under våren genomförde vi en kampanj som 
lyfte fram flera av våra olika fokusområden såsom 
barnäktenskap och utbildning och även förtydligade 
vårt uppdrag som barnrättsorganisation för flickors 
lika villkor. 

Kampanj om barnäktenskap:  
Fångad – en kärlekshistoria
Plan International Sverige släppte en interaktiv 
animerad film i sociala medier där tittaren har 
möjlighet att göra val som påverkar handlingen – 
med unga 15–19 år som främsta målgrupp. Filmen 
släpptes den 12 februari och har sedan dess setts 
i sin helhet av 8 000 personer. Ett skolmaterial 
om barnäktenskap togs också fram liksom en 
debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten  
i samband med lanseringen. 

#FreeToBeOnline och Utrikesdepartementet
I samband med internationella flickdagen 11 oktober 
släppte Plan International den årliga State of the 
World’s Girls-rapporten med temat ”Free to be 
online”, om flickors upplevelser av hot och hat online.  
Över hälften av de 14 000 flickorna från olika delar  
av världen som intervjuats för rapporten uppgav att 
de trakasserats på nätet. Rapporten fick stort  
medialt genomslag och lyftes av TV4-nyheterna, 
DN, TT och SvD liksom lokaltidningar och 
P4-redaktioner. Tillsammans med rapporten 
släpptes ett öppet brev till de stora sociala 
medier-plattformarna, där flickorna krävde att 
trakasserierna på plattformarna stoppas. Vi samlade 
ihop 3 000 underskrifter till det öppna brevet i 
Sverige och globalt uppgick antalet till över 60 000. 
Den stora uppmärksamheten ledde till att samtal 
inleddes med Instagram, Facebook och Whatsapp 
där tio unga tjejer delar med sig av sin kunskap och 
sina och andra tjejers erfarenheter. 

I samband med flickdagen genomförde Plan 
International takeovers – flickor tog över viktiga 
poster inom bland annat politik och media – runt om 
i världen och i Sverige följde en av medlemmarna 
i vårt ungdomsråd utrikesminister Ann Linde under 
en dag. Takeovern lyftes i Utrikesdepartementets 
kanaler och ungdomsrådsrepresentanten 
intervjuades både av SVT Uppland och Uppsala 
Nya Tidning. 

Internationella mensdagen  
på #BlodigtAllvar
På internationella mensdagen den 28 maj körde 
vi för tredje året i rad kampanjen #BlodigtAllvar 
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som lyfter fem sätt flickors liv och hälsa påverkas 
av första mensen – för att visa att mens är en 
avgörande fråga för flickors rättigheter. För att delta i 
kampanjen målar du fem röda punkter på naglarna 
och delar en bild i sociala medier.

Nytt för det här året var en större satsning på PR 
med fem mensambassadörer, influencerutskick 
och ett AR-filter för Instagram. Som ambassadörer 
engagerade sig fotbollsspelaren Nilla Fischer, 
barnmorskan Asabea Britton, Youtubern 
Felicia Bergström, TikTok:aren Nike_Najki och 
mediaprofilen Hanna ”HanaPee” Persson. De 
ansvarade för att uppmärksamma varsin av de 
fem punkterna och kampanjen i sin helhet i sina 
kanaler. Av de närmare sextio influencers som 
tog emot utskicket med nagellack valde nästan 
hälften att delta i kampanjen, till exempel Lisa 
Nilsson, Michelle Coleman och Ida Östensson. 
Utöver dem deltog närmare 400 privatpersoner 
med öppna Instagram-konton och makthavare 
som jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP), 
finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) och 
riksdagsledamöterna Gudrun Brunegård (KD) och 
Helena Antoni (M).

Under veckan som ledde fram till mensdagen 
genomförde vi fyra livesändningar på Instagram, 
med information om punkterna i kampanjen och 
några tävlingsmoment. Deltog gjorde representanter 
från oss liksom några av ambassadörerna. 
Sammanlagt sågs sändningarna – live och inspelat 
i efterhand – av drygt 4 800 personer. 

Liksom föregående år låg vi överst i Googles 
sökresultat för mensdagen och internationella 
mensdagen 28–29 maj. 

Fortsatta satsningar på digitalisering 

och övergång till agilt arbetssätt

Avdelningen för insamling och kommunikation har 
under året helt gått över till ett agilt arbetssätt med 
tvärfunktionella, självständiga team som utifrån 
sina respektive teamuppdrag har stort mandat och 
ansvar att prioritera och genomföra de aktiviteter 
som skapar högst värde. En stor omställning som 
ställer andra krav på medarbetarna att ta ansvar 
och där ledarskap och självledarskap blir väsentligt 
för att lyckas. Vi har tagit stora steg under året i 
omställningsprocessen och det är en förändring 
som inte tar slut.

Under året har vi också fortsatt satsa på systemstöd 
för att bättre möta våra blivande och befintliga 
givares behov och önskemål. Vi har dels arbetat 
med ett nytt system för att våra givare ska få 

mer relevant kommunikation om vårt arbete och 
de projekt de stödjer, det vill säga information 
om framsteg som görs inom de områden som 
intresserar dem mest, och därmed känna starkare 
engagemang för våra frågor och stanna kvar som 
givare. Dels förberett för ett nytt betalsystem, som 
ska införas i sin helhet under sommaren 2021. Med 
betalmetoder människor är vana vid från andra 
sammanhang vill vi förenkla processen att bli 
fadder. Vi ser också att bytet kommer bidra till högre 
kostnadseffektivitet och mindre manuell hantering.

Hållbarhetsupplysningar

Miljöfrågor 

Plan International Sverige har en hög ambition 
gällande klimat- och miljöarbetet, det är en naturlig 
del i många av våra program och det är alltid en 
fråga som är integrerad i vårt arbete. Miljöpolicyn 
antogs hösten 2019 och det finns tydliga mål och en 
handlingsplan med åtgärder som vi arbetar efter. Tre 
huvudområden för organisationens miljöpåverkan 
identifierades: resor, upphandlingar och ett grönare 
kontor. Under året har vi på grund av pandemin 
haft reseförbud och den absoluta majoriteten av 
medarbetarna har arbetat hemifrån vilket gjort 
att förbrukning av el, utskrifter och annat minskat 
markant på kontoret. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön har under året haft en annan inriktning 
än tidigare. I år har det handlat om att hantera 
digitalt arbete på distans. Det har påverkat både 
alla medarbetares arbetsmiljö – både den fysiska 
och den sociala. Vi vill fortfarande ha en trygg och 
inkluderande arbetsmiljö där medarbetare trivs, 
utvecklas och mår bra. Därför har vi jobbat aktivt för 
att på olika sätt stötta våra medarbetare och chefer 
i den snabba omställningen till att jobba hemifrån i 
digitala verktyg. Det har varit allt från checklistor och 
guider till föreläsningar samt möjlighet att låna hem 
skärmar, ergonomiska hjälpmedel och stolar. Men 
det viktigaste verktyget för en bra arbetsmiljö på 
distans är dialogen mellan chef och medarbetare. 

Under året fick vi nya skyddsombud som 
tillsammans med vår vikarierande HR-generalist 
deltog i den partsgemensamma utbildningen Bättre 
Arbetsmiljö. 

Anställda i andra länder 

Plan International Sverige sänder inte ut 
medarbetare på längre uppdrag. Om svenska 
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medarbetare ska arbeta i andra länder är de 
tjänstlediga från Plan International Sverige och 
anställda via vårt huvudkontor i Storbritannien. 
De 3–4 personer som arbetar åt andra länder har 
arbetat på distans från Sverige under året. 

Utförda personalenkäter 

Varje månad gör vi en mätning med två frågor: hur 
väl medarbetarna trivs på jobbet och hur mycket 
de har att göra. Utöver det deltog vi också i Plan 
Internationals globala medarbetarundersökning 
som genomförs vartannat år. I den ser vi att 
våra medarbetare står bakom Plan International 
Sveriges syfte, är stolta över organisationens 
arbete och ser hur det egna arbetet bidrar till de 
gemensamma målen. Man tycker att man får den 
kompetensutveckling man behöver för att kunna 
utföra jobbet effektivt och uppmuntras att utveckla 
sin potential. Man blir behandlad med rättvisa och 
respekt i organisationen, känner att chefen litar på 
en och har en hanterbar arbetsbelastning. Bland 
utvecklingsområdena önskar medarbetarna större 
transparens vid beslut och mer delaktighet i olika 
processer, samt ser att organisationen behöver bli 
bättre på internt förändringsarbete. 

Arbetsuppgifter som de anställda utför 

Plan International Sverige är en insamlingsstiftelse 
som mobiliserar finansiella resurser via privat-
personer, institutionella givare, företag och filantroper. 
Detta gör vi genom vårt arbete inom marknad, 
givarservice, kommunikation och påverkan. Vår  
programavdelning samarbetar med våra program-
länder och vi har stödfunktioner som IT, HR, ekonomi 
och internservice som stöttar hela organisationen. 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete 

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är en 
integrerad del av verksamheten, och det finns en  
hög medvetenhet. Vi har en aktiv likabehandlings-
grupp med representanter från olika avdelningar 
som arbetar utifrån en handlingsplan som utgår från 
Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer för hur 
arbetsgivare ska förebygga och motverka eventuell 
diskriminering. Planen innehåller konkreta åtgärder 
för att arbetsförhållandena ska fungera för alla 
oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. 

Kompetensutveckling 

I processen för mål- och utvecklingssamtal 
ingår en mer långsiktig karriärdiskussion som 

ligger till grund för successionsplaneringen. 
Alla anställda har individuella utvecklingsplaner 
och kompetensutveckling sker löpande både 
individuellt och i grupp. Vi arbetar som många 
andra med 70-20-10-regeln som utgångspunkt, 
det vill säga 70 procent av det vi lär oss sker i det 
dagliga arbetet, 20 procent i sociala interaktioner 
och 10 procent i läraktiviteter som kurser. Plan 
International Sveriges medarbetare är aktiva i det 
internationella samarbetet och deltar i utbildningar 
och arbetsgrupper som bidrar till att stärka Plan 
International som en global organisation, och 
vi delar också kunskap internt i till exempel 
lunchföredrag. 

Förekomst av kollektivavtal 

Plan International Sverige har kollektivavtal genom 
Fremia med Unionen och Akademikerna, som båda 
har lokala klubbar. 

Personalomsättning 

Hälften av våra anställda är 30–39 år, en period i  
livet som för många är fylld av både familjebyggande 
och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Detta gör att 
vi har en relativt stor rörlighet med vikarier för 
föräldralediga eller personer som är tjänstlediga 
för att arbeta för Plan International i andra länder. 
Den genomsnittliga anställningstiden är fyra och 
ett halvt år, men vi räknar med att den kommer 
att sjunka utifrån hur det ser ut i samhället i stort. 
Många av våra medarbetare har yrken där vi inte 
bara konkurrerar med liknande organisationer 
som Plan International Sverige, utan även övriga 
arbetsmarknaden i Stockholm. Vi märker av att det 
är stor rörlighet på Stockholms arbetsmarknad och 
att vi inte kan konkurrera med lön. 

Personalomsättningen var under året 18 procent. 

Plan International Sveriges medarbetare är 
engagerade och ambitiösa. Men det är en utmaning 
att skapa karriärvägar i en liten organisation. I 
stället får vi vara stolta över att vi utvecklar våra 
medarbetare så att de växer ur sina roller och 
går vidare som goda ambassadörer för Plan 
International Sverige. I intervjuerna vi gör med 
medarbetare som slutar har det framkommit att de 
vanligaste anledningarna till att säga upp sig är att 
man sökt en chefstjänst eller annan roll med större 
ansvar eller annan inriktning. 
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Resultat och ställning 
Plan International Sverige är en insamlingsstiftelse 
med syfte att samla in pengar för att stärka barns 
rättigheter och flickors lika villkor. Ekonomiskt 
strävar vi alltid efter ett nollresultat. Årets vinst 
har uppkommit för att pandemin har lett till att 
satsningar på marknadsföring och automatisering 
inte har kunnat genomföras under året.

Intäkter 

Plan International Sveriges totala intäkter uppgick 
2020/2021 till 528 MSEK (520), en ökning med 
2 procent. Vår verksamhet möjliggörs tack vare 
finansiering från privata givare, företag, stiftelser och 
offentliga, institutionella givare. 

Vi kan konstatera att en stabilisering och 
återhämtning har skett detta andra år i skuggan av 
coronapandemin. Tack vare flera olika stödinsatser 
i Sverige har många givare inte drabbats så hårt 
privatekonomiskt som befarat samtidigt som 
skattereduktionen för gåvor har kunnat användas 
av privatpersoner som velat skänka pengar. Våra 
bidragsintäkter är beroende av att implementering 
av programverksamheten fungerar och vi har 
lyckats anpassa våra program trots att många av 
Plan Internationals programländer fortfarande har 
omfattande nedstängningar i samhället och hög 
smittspridning. 

Gåvor 271 (259) MSEK +5% 
Antalet privata månadsgivare fortsatte att öka, 
i år med 6 100, till 111 000 månadsgivare och 
intäkterna uppgick till 240 (231) MSEK +4 procent. 
Under året som gått har vi haft en fortsatt stark 
nyrekrytering såväl via digitala som fysiska kanaler. 
Vi har också sett att våra satsningar på att ge våra 
befintliga givare relevant och aktuell information 
om vår verksamhet och vart deras bidrar går, samt 
ökad service och support, har stärkt relationerna 
och minskat avsluten, vilket bidragit till den starka 
tillväxten för privatinsamling. 

Engångsgåvor uppgick till 4 (4) MSEK. Det 
är fortsatt stark konkurrens på marknaden för 
engångsgåvor och vi fortsätter att stärka vårt 
varumärke och vår position för att göra oss ännu 
mer attraktiva även för engångsdonationer till stöd 
för barns rättigheter och flickors lika villkor. Vi ser 
bland annat att förutsättningar finns för att öka 
intäkter från testamenten och minnesgåvor. 

Intäkter från företagssamarbeten har ökat jämfört 
med tidigare år och uppgick till 4 (3) MSEK. 
Antalet företagssamarbeten har ökat under året 
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och Plan International upplevs som en attraktiv 
organisation för företag i alla branscher som vill 
investera i hållbar utveckling. HAGS Aneby, Acne 
Studios och Greencarrier är exempel på nya 
företagspartners till Plan International Sverige. Flera 
företagspartnerskap har förlängts under året, till 
exempel vårt samarbete med Monki.

Stödet från Svenska Postkodlotteriet (SPL) uppgick 
till 23 (22) MSEK. Vi har ett fortsatt viktigt stöd 
från Postkodlotteriet som gör det möjligt för oss att 
stärka och förbättra verksamheten, och den årliga 
gåvan är på samma belopp som föregående år. 
Därutöver beslutade SPL att dela ut en extra gåva 
till alla förmånstagare för att stödja civilsamhället 
under pandemin. Den extra gåvan har möjliggjort 
viktigt omställningsarbete. Vi har under året även 
tagit emot en ny gåva från Clas Ohlson Foundation.

Bidrag 257 (260) MSEK -1%
Det totala bidraget var 257 MSEK, varav offentliga 
bidrag uppgick till 251 (256) MSEK -2 procent. 
Intäkterna från bidrag är förenade med vissa villkor, 
och om dessa inte uppfylls krävs återbetalning. 

Bidragen från Sida uppgick till 220 (235) MSEK 
-6 procent. Sida bidrar till Plan Internationals 
programverksamhet i över 25 länder inom både 
långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitärt 
arbete. Utöver vårt stora anslag från Sidas stöd 
till civilsamhället får vi bidrag genom svenska 
ambassader. Under sommar/höst 2020 arbetade vi 
intensivt – tillsammans med våra programländer – 
med att ställa om verksamheten, anpassa oss efter  
rådande restriktioner och planera om pågående 
projekt. Omställningen har varit framgångsrik och  
vi ser att implementeringstakten i vår program-
verksamhet har ökat och vi börjar hämta igen 
tappet från pandemins första månader. I början av 
verksamhetsåret fick vi besked om att vårt avtal 
för strategiskt partnerskap med Sidas humanitära 
enhet inte kommer att förlängas när det löper 
ut 2022. Till grund för Sidas beslut ligger en 
utvärdering, som är en del av processen för att 
välja en ny grupp strategiska partnerorganisationer 
som ska vara de viktigaste kanalerna för Sidas 
humanitära budget. Ett av kriterierna för beslutet 
var att Plan International inte har närvaro i flera av 
Sidas mest prioriterade länder. I sin bedömning 
lyfte Sida dock fram att Plan International är särskilt 
starka i arbetet med att möta barns och ungas 
behov i övergången från humanitära kriser till 
utvecklingssamarbete.

Intäkterna för bidrag från EU ökade med 10 procent 
till 22 (20) MSEK. Under året har vi säkrat två nya 
EU-bidrag, som riktas främst till vårt arbete inom 
stöd till civilsamhället och utbildning i Togo och 
Zambia. Därutöver har vi utökat våra humanitära 
bidrag från ECHO i främst Latinamerika.

Våra bidrag från FN kommer främst från UNOCHA 
och UNICEF med särskilt fokus på humanitära 
insatser. Nya bidrag från FN har varit ett område 
vi satsat på under året och uppgick till 9 (0) MSEK. 
Medel från UNOCHA och UNICEF bidrar till vårt 
humanitära arbete i Etiopien till följd av pandemin 
och Tigray-konflikten. I Togo stödjer bidrag från 
UNICEF våra utbildningsinsatser i spåren av 
pandemin. 

Övriga offentliga och insamlade bidrag uppgick 
i linje med föregående år till 5 (5) MSEK. Bidrag 
från Radiohjälpen är fortsatt ett viktigt stöd för vår 
verksamhet och under året har bland annat ett 
avtal tecknats för att stödja arbetet för att motverka 
sexuellt våld i det stora flyktinglägret Bidi Bidi i 
Uganda. 

Kostnader

Plan International Sveriges kostnader består av 
ändamålskostnader samt kostnader för insamling 
och administration.

Ändamålskostnader 453 (445) MSEK +2% 
Kostnader för att åstadkomma konkreta och  
kvalitetssäkrade resultat för barns rättigheter och  
flickors lika villkor benämns som ändamålskostnader. 
De består av programkostnader på Plan Internationals 
landkontor, kostnader för programstöd av personal 
i Sverige samt kostnader för information och 
opinionsbildning som bedrivs i enlighet med vårt  
syfte. De ökade ändamålskostnaderna i kronor är  
relaterade till ökande intäkter och i huvudsak har  
vidareförmedlingen av medel till programverksamhet 
utanför Sverige ökat. Andel ändamålskostnader i 
förhållande till intäkterna är fortsatt hög och i nivå 
med föregående år. 

Plan International Sverige stödjer program i 30 länder 
och har störst närvaro i Afrika. 

Plan International arbetar förebyggande och 
långsiktigt, men vi finns också på plats i akuta 
katastrofer. Vårt arbete utgår från sex tematiska 
områden: barns rätt till trygghet och skydd, barns 
rätt att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och 
sina relationer, barns rätt till utbildning, barns rätt till 
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delaktighet och möjlighet att påverka, stärka ungas 
ekonomiska möjligheter och barns tidiga utveckling 
och hälsa. Under verksamhetsåret har vi i huvudsak 
stöttat program för barns rätt till trygghet och skydd, 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
rätt till delaktighet och utbildning. 

Utöver detta har Plan International Sverige fortsatt 
att bidra med medel för att lindra de negativa 
effekterna av pandemin med olika initiativ som att 
informera om hälsa och smittspridning, medverka till 
tillgång till vatten och tvål, förebygga trafficking med 
kontantstöd och att stötta skolor och lärare att kunna 
genomföra distansundervisning. Ett specifikt bidrag 
på 3,5 MSEK har riktats till coronakrisen i Indien.

Under året har Plan International lanserat en unik 
fond för att möjliggöra tidiga och effektiva insatser 
i begynnande kriser och konflikter kallad Early 
Action Fund. Att kunna agera tidigt och i vissa fall till 
och med kunna förebygga kriser är ett ovärderligt 
stöd till Plan Internationals programområden. Plan 
International Sverige har bidragit med 20 MSEK 
till Early Action Fund tack vare stöd från privata 
personer och företag. 

Insamlings- och administrationskostnad 
71 (75) MSEK -5%
Den minskade kostnadsmassan är ett resultat 
av ett aktivt omställningsarbete främst utifrån 
den osäkerhet som pandemin orsakar med ökad 
risk för lägre intäkter. Under senare delen av 
verksamhetsåret stabiliserades omvärlden då 
vaccinering startade. 

Insamlingskostnaderna uppgår till 57 (60) MSEK 
-5%. Vissa insamlingsaktiviteter har påverkats av 
det osäkra läget och restriktioner som har uppstått 
i samband med pandemin och kommer i stället att 
genomföras under det nya verksamhetsåret. 

Administrationskostnaderna uppgår till 14,6 (15,4)  
-5%. Plan International arbetar för att administrations - 
 kostnaderna ska vara skäliga i förhållande till 
ändamålskostnaderna samtidigt som vi följer 
riktlinjer, regler och lagar samt säkerställer god 
intern kontroll och uppföljning och är en bra 
arbetsgivare.

Så fördelas pengarna 

per fokusområde 2020/2021

Barn och ungas rätt till skydd från alla former av våld: 36 %

Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter: 26 %

Barn och ungas rätt till delaktighet: 33 %

Barns rätt till utbildning: 2 %

Stärka ungas ekonomiska möjligheter: 3 %

Early Childhood Development (ECD): 0 %

Så fördelas pengarna 

per region 2020/2021

Asien: 20 %

Latin- och Sydamerika: 20 %

Mellanöstern: 2 %

Östra och Södra Afrika: 42 %

Västra Afrika: 16 %
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Det finns en målsättning och ambition att fortsätta  
utveckla, effektivisera och automatisera system,  
processer och arbetssätt för att säkra framtida  
intäkter och minska insamlings- och administrations-
kostnaderna.

Resultat 4 (0) MSEK

Vår målsättning är att nå ett nollresultat och att 
alla insamlade medel och bidrag används till vårt 
ändamål utifrån stadgar och syfte så snart som 
möjligt. Årets överskott kommer att användas till 
att öka framtida intäkter genom att bland annat 
digitalisera och automatisera för att effektivisera 
verksamheten. Viss del av årets överskott används 
också till marknadsinsatser som inte kunnat 
genomföras på grund av pandemin.

Plan International Sveriges främsta prioritet är att 
värna programverksamheten och att förmedla så 
stora ekonomiska resurser som möjligt till barn och 
unga i de länder där vi arbetar.

Förvaltning, styrning och ledning
Plan International Sverige är organiserad som 
en stiftelse och styrelsen är Plan International 
Sveriges högsta beslutande organ, i enlighet 
med stadgarna. Plan International Sverige följer 
Giva Sveriges kvalitetskod för att säkerställa 
en effektiv organisation och styrning med en 
hög grad av transparens. I enlighet med Giva 
Sveriges kvalitetskod har vissa styrdokument 

upprättats och gjorts tillgängliga på stiftelsens 
hemsida, inklusive arbetsordning för styrelsen och 
beskrivning av hur styrelseledamöter tillsätts. För 
den löpande verksamheten finns ett kansli som 
leds av generalsekreteraren, utsedd av styrelsen. 
Ytterligare styrdokument finns upprättade gällande 
bland annat instruktion till generalsekreteraren, 
strategier, långsiktig plan, organisation, styrning, 
ekonomi, uppföljning, internkontroll, riskhantering 
och insamling. 

Vartannat år ska stiftelsen sända en försäkran till 
Giva Sverige att samtliga krav enligt kvalitetskoden 
uppfyllts. Försäkran ska granskas och bestyrkas av 
revisorn. Detta gjordes senast för verksamhetsåret 
2020/2021 och är aktuellt nästa gång under hösten 
2022. 

Styrelsen leddes av Carl Lindgren. 
Styrelseledamöter var inledningsvis Ulrika 
Cronenberg-Mossberg, Nina Nornholm och 
Ingalill Karlsson. Två ledamöter tillkom 2020; i 
november Anja Olin Pape och i december Elias 
Aspudd. I februari 2021 avslutade Ingalill Karlsson 
sitt uppdrag medan Dona Hariri tillkom i maj. 
Under räkenskapsåret har styrelsen haft åtta 
protokollförda sammanträden. Carl Lindgren och 
Ulrika Cronenberg-Mossberg har deltagit på alla 
styrelsemöten under året, Nina Nornholm har 
deltagit vid alla utom två. Elias Aspudd har deltagit 
på samtliga fem möten sedan han tillträdde, Anja 
Olin på fyra möten av sex och Dona Hariri på ett av 
två.

Nyckeltal 

Belopp i tusentals kronor 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Totala verksamhetsintäkter 528 154 519 688 538 356 533 438 509 445

Ändamålskostnader 452 854 444 623 457 853 451 902 422 305

Andel i förhållande till totala 
verksamhetsintäkter

Insamlade medel, % 52 % 51 % 47 % 52 % 48 %

Offentliga bidrag, % 48 % 49 % 53 % 48 % 52 %

Insamlingskostnader, % 11 % 11 % 11 % 11 % 13 %

Administrationskostnader, % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Insamlings- och 
administrationskostnader, % 13 % 14 % 14 % 14 % 16 %

Medeltal anställda 81 91 94 81 75
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Plan International Sveriges ungdomsråd har 
observatörer i styrelsen och under året var de Maja 
Lundqvist (studerande) och Holger Bergengren 
(studerande). 

Plan International Sveriges kansli leds av 
generalsekreteraren Mariann Eriksson i samråd 
med en ledningsgrupp. Ledningsgruppen 
bestod under verksamhetsåret av, utöver 
generalsekreteraren, programchef Mia Haglund 
Heelas, vars roll sedan övertogs av Björn Holmberg, 
chef för resursmobilisering och partnerskap Mirjam 
Hast, kommunikations- och insamlingschef Johan 
Bååthe, ekonomichef Charlotte Bäckstrand, HR-
chef Helena Ölander och ledningskoordinator 
Anja Daun. Revisor i Plan International Sverige är 
PricewaterhouseCoopers AB med Jonas Grahn som 
huvudansvarig revisor. Resultatet av verksamheten 
samt ställningen vid verksamhetsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med 
tillhörande noter.

Övrig icke-finansiell information

Anställda

Medelantalet anställda omräknade till heltider var 
under verksamhetsåret 81 (91). Minskningen beror 
på den neddragning och omorganisation vi gjorde 
för att möta de förändrade förutsättningar covid-19-
pandemin burit med sig.

Volontärer och praktikanter

När pandemin slog till stängde vi ner vår 
volontärverksamhet på kontoret och har under året 
bara haft en handfull volontärer som hjälpt till på 
distans. 

Antalet praktikanter (som haft praktik längre än två 
veckor) är tre stycken.

Plan International Sveriges 

ungdomsråd

Plan International Sveriges ungdomsråd har en 
rådgivande funktion och bidrar med barn- och 
ungdomsperspektiv. Ungdomsrådet har fortsatt 
att arbeta i två olika grupper med varsin inriktning: 
extern kommunikation och internt påverkansarbete. 
Rådet hade under verksamhetsåret 15 aktiva 
medlemmar mellan 15 och 21 år, spridda från 
Småland till Jämtland. Medlemmarna har agerat 
referensgrupp för olika satsningar inom utbildning 
och engagemang och två representanter har 

varit observatörer vid Plan International Sveriges 
styrelsemöten. 

Under verksamhetsåret har medlemmarna 
bland annat deltagit i European Week of Action 
for Girls, ett digitalt event där unga påverkar 
EU-ledamöter att fortsätta arbetet för att stärka 
flickors rättigheter i världen. Ungdomsrådet deltar 
även i det pågående Erasmus+projektet Gender 
Transformative Advocates Unite tillsammans med 
39 ungdomar från Irland, Spanien, Frankrike och 
Belgien. På grund av pandemin ställdes ett fysiskt 
läger in, i stället har fem ungdomsledda digitala 
utbildningstillfällen genomförts. På internationella 
flickdagen 11 oktober och internationella 
mensdagen 28 maj har ungdomsrådet deltagit 
i kampanjer. De har skrivit debattartiklar som 
publicerats i lokaltidningar, blivit intervjuade 
av lokalradio och nationella medier totalt 15 
gånger. Till exempel deltog en av medlemmarna 
i TV4 Nyhetsmorgon tillsammans med 
generalsekreteraren.

Placeringspolicy finansiella instrument 

Plan International Sverige har som policy att inte 
placera insamlade medel i aktier eller värdepapper. 
Insamlade medel ska förvaltas på sedvanliga 
bankkonton. Gåvor i form av värdepapper, aktier 
och andelar, fast egendom, bostadsrätter och lösöre 
avyttras utan dröjsmål.

Väsentliga händelser efter 

räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser har skett efter 
räkenskapsårets slut.

Plan International Sveriges  

förväntade framtida utveckling
Pandemin är gränslös och kan endast lösas med 
globala insatser. Vaccinationstakten är dock för 
låg i många låginkomstländer på grund av ojämn 
vaccinfördelning och WHO räknar inte med att alla 
länder är vaccinerade förrän 2024. Redan nu har vi 
förlorat 25 års utveckling på 25 veckor enligt Gates 
Foundation och vi konstaterar att en hel generations 
framtid påverkas negativt av stängda skolor, 
ansträngd hälso- och sjukvård och ekonomisk 
kris. Dessutom påverkas biståndsnivåerna av 
givarländernas minskade BNP och fokus på 
nationella åtgärder. Vi förbereder stora insatser 
för att barn och unga ska kunna ta igen förlorad 
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skolgång och få tillgång till god hälso-och sjukvård 
när pandemin är över. Vi förbereder oss också på 
att göra mer, men med mindre resurser, när viktiga 
givarländer och samarbetspartners följer i Englands 
fotspår och drar ned på sitt stöd.

Aldrig tidigare har så många varit på flykt. De 
insatser som krävs är enorma men finansiering 
saknas och många flyktingkriser har hamnat 
i medieskugga. Orsakerna till dessa kriser är 
konflikter som primärt skapas av klimatförändringar 
samt mat- och vattenbrist. Klimatförändringarna är 
ett av de största hoten mot barns framtid. Barn, och 
särskilt flickor, tillhör de som drabbas hårdast av 
katastrofer och det är de som kommer få leva längst 
med konsekvenserna av klimatförändringarna. 
Därför ser vi klimatet som en rättighets- och 
jämställdhetsfråga.

Under kommande verksamhetsår avslutas arbetet 
med att revidera Plan Internationals globala 
strategi som ska gälla 2022–2027. Det gör att 
även vi kommer att revidera vår svenska strategi. 
Vi fortsätter på den inslagna vägen – för barns 
rättigheter och flickors lika villkor – men med ett 
tydligare fokus på att stärka kapaciteten för våra 
humanitära insatser, vårt arbete inom klimat, vatten 
och mat samt för lokala civilsamhällesorganisationer 
i låginkomstländer. 

Vi fortsätter ställa om verksamheten och investera 
för att möta den snabba digitaliseringen i samhället. 
Det handlar om nya beteenden på framförallt den 
privata insamlingsmarknaden och vi behöver 
anpassa oss för att vara relevanta för våra mål- 
grupper. Ett led i det arbetet är att vår avdelning 
för insamling och kommunikation har börjat 
arbeta agilt i slutet av föregående räkenskapsår. 
Ambitionen är att vara data-och insiktsdrivna för 
att öka konkurrenskraften och effekten av våra 
marknads-och kommunikationsinsatser. Så här 
långt ser omställningen ut att vara gynnsam, då 
vi bland annat har fått en ökning av insamlade 
medel. Med lärdomar från avdelningen ska flera 
delar av organisationen röra sig mot ett mer agilt 
förhållningssätt.

Plan International Sverige ska vara en hållbar 
organisation för framtiden och arbetar med 
vidareutveckling av ledarskap och självledarskap 
hos chefer och medarbetare. Vi försöker också 
hela tiden se kritiskt på våra metoder och 
processer så att vi effektiviserar och förenklar 
arbetssätten. Samverkansgruppen och enheternas 
arbetsplatsträffar är exempel på forum där 
medarbetarna uppmuntras att driva förändring så 
att vi tillsammans ska säkra att Plan International 
Sverige fortsätter vara en attraktiv arbetsplats med 
en god arbetsmiljö.
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resultaträkning

Not

01/07/2020  

– 30/06/2021

01/07/2019  

– 30/06/2020

Verksamhetsintäkter

Gåvor 2 271 490 089 259 199 686

Bidrag 2 256 567 051 260 277 137

Övriga intäkter 3 96 448 211 079

Summa verksamhetsintäkter 528 153 588 519 687 902

Verksamhetskostnader 4,5

Ändamålskostnader -452 854 104 -444 623 058

Insamlingskostnader -56 693 546 -59 646 448

Administrationskostnader -14 600 349 -15 371 834

Summa verksamhetskostnader -524 147 999 -519 641 340

Verksamhetsresultat 4 005 589 46 562

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från koncernföretag 6 0 -50 190

Ränteintäkter och valutakursvinster 3 051 0

Räntekostnader och valutakursförluster -8 639 -75 379

Summa resultat från finansiella investeringar -5 588 -125 569

Årets resultat 4 000 000 -79 007

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 4 000 000 -79 007

Förändring av reserverade medel avseende ändamålet 0 0

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 4 000 000 -79 007
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balansräkning

Not 30/06/2021 30/06/2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7

Balanserade utgifter för programvara 0 0

Materiella anläggningstillgångar 8

Nedlagda utgifter på annans fastighet 22 187 547 336

Inventarier 123 813 415 842

Summa Materiella anläggningstillgångar 146 000 963 178

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9 1 150 000 150 000

Summa anläggningstillgångar 1 296 000 1 113 178

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 26 357 0

Övriga fordringar 1 184 660 989 372

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 549 173 562 871

Summa Kortfristiga fordringar 1 760 190 1 552 243

Kassa & bank 119 962 554 101 138 638

Summa omsättningstillgångar 121 722 744 102 690 881

SUMMA TILLGÅNGAR 123 018 744 103 804 059
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balansräkning

Not 30/06/2021 30/06/2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 7 707 137 7 707 137

Reserverat kapital 15 000 000 15 000 000

Balanserat kapital 11 577 181 7 577 182

Summa eget kapital 34 284 318 30 284 318

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 10 138 664 5 321 665

Skuld till dotterbolag 11 0 1 671 229

Skuld ej nyttjade bidrag 12 49 505 226 38 206 442

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 15 735 856 11 207 000

Skatteskulder 847 351 820 255

Övriga skulder 3 899 284 2 462 741

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 8 608 045 13 830 409

Summa kortfristiga skulder 88 734 426 73 519 741

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 123 018 744 103 804 059

Förändring av Eget kapital

Ändamåls- 

bestämda medel

Reserverat 

kapital

Balanserat 

kapital

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 2020-07-01 7 707 137 15 000 000 7 577 181 30 284 318

Årets resultat 0 0 4 000 000 4 000 000

Utgående balans 2021-06-30 7 707 137 15 000 000 11 577 181 34 284 318
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kassaflödesanalys

Not

01/07/2020  

– 30/06/2021

01/07/2019  

– 30/06/2020

Löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 4 005 589 46 562

Avskrivningar 817 179 970 992

Erhållen ränta 3 051 0

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -8 639 -75 379

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar av verksamhetskapital 4 817 179 942 175

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar -207 947 874 002

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 15 214 684 -4 040 157

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 823 916 -2 223 980

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning 0 799 810

Lämnat aktieägartillskott -1 000 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 000 000 799 810

Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel 18 823 916 -1 424 170

Likvida medel vid årets början 101 138 638 102 562 808

Likvida medel vid årets slut 14 119 962 554 101 138 638
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av  
Årsredovisningslagen (1995:1557), BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3), Giva 
Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning och 
BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med 
anledning av coronaviruset. I årsredovisningen har 
även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk 
Insamlingskontroll. 

Stiftelsen upprättar inte koncernredovisning med 
hänvisning till lättnadsreglerna i ÅRL 7:3.

Belopp är uttryckta i hela kronor om inget annat anges.

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 verkliga värdet av det som 
erhållits eller kommer att 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 inte ett 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 som organisationen avser att 
stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som 
omsättningstillgångar.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall 
organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan 
minskas gåvans värde med ersättningen. 

Gåvor från faddrar

Avser det månatliga belopp som traditionella faddrar 
och temafaddrar lämnar med stöd för de lokala 
utvecklingsprogrammen i Plans programländer.

Övriga gåvor

Avser gåvor från allmänheten, företag, organisationer, 
samfund, privata samt ideella fonder och stiftelser samt 
sponsring. 

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. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. 
för administration) redovisas samma räkenskapsår 
som kostnaden redovisas. Vid fleråriga projekt kommer 
kostnaden uppstå under flera räkenskapsår och således 
redovisas även intäkten under flera år.

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 främst 
stöd och ersättningar från myndigheter, exempelvis 
Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

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, ekonomi, internservice och lokalhyra.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan 
hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. 
Hit räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade 
gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader 
för administration som uppstår som en direkt följd av en 
aktivitet/projekt, som uppföljning och rapportering, inom 
ändamålet räknas till ändamålskostnader. 

Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att 
generera externa intäkter, det vill säga direkta kostnader 
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för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer, event, 
reklam, annonser, personalkostnader i relation till 
insamlingsarbetet, utskick och liknande aktiviteter. 
Till insamlingskostnader hör även kostnader för 
varumärkesbyggande, profilering och positionering samt 
de till insamlingskostnader fördelade gemensamma 
kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att  
administrera organisationen och utgör en kvalitetsgaranti 
för ändamålet och för givaren. Plan Sverige har valt att  
redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare  
och HR-avdelningen som administrationskostnad. Andra 
kostnader som klassificeras som administration är revision 
(exklusive revision av projektmedel), administrativa system 
och försäkringar. 

Leasing

Samtliga av Plan International Sverige Insamlingsstiftelses 
leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt) över 
leasingperioden.

Ersättning 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 pensionskostnaden det år 
pensionen tjänas in.

Tillgångar och skulder

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: 

Balanserade utgifter för programvara  3-5 år 
IT-inventarier 3 år 
Övriga inventarier  5-10 år 
Nedlagda utgifter på annans fastighet  5 år

Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen 
ett lägre nyttjandevärde än det bokförda värdet skrivs 
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att 
värdenedgången är bestående.

Finansiella tillgångar
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta 
värderas till balansdagens kurs. 

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

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
När Plan fattat beslut om utbetalning och meddelat 
mottagaren, men inte verkställt utbetalningen, redovisas 
detta belopp som en kortfristig skuld.

Eget Kapital
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital 
redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Dessa medel representerar 
det belopp som ännu inte beslutats för Plans ändamål. 
En minskning innebär att ett högre belopp än vad 
som har erhållits har överförts till Plan International 
Inc. och vice versa. Under året överförda medel ingår 
i kostnadsposten Ändamålskostnader, internationella 
program, i resultaträkningen. Se även specifikation till 
Balansräkningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta  
metoden, det vill säga den utgår från verksamhetsresultatet.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificeras endast kassa- och banktillgodohavanden.
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Not 2 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2020/2021 2019/2020

Insamlade medel

Traditionellt fadderskap 168 409 492 168 102 132

Temafadderskap 71 237 201 62 642 396

Enstaka gåvor från allmänheten 4 229 532 3 716 253

Företag 4 209 104 3 238 905

Övriga stiftelse och organisationer 300 000 0

Svenska PostkodFöreningen 23 104 760 21 500 000

Summa 271 490 089 259 199 686

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Gåvor som erhållits, men inte redovisats i resultaträkningen avser t ex probonotjänster och annonsrabatter där värdet  
i SEK inte tagits fram.

Bidrag som redovisats som intäkt 2020/2021 2019/2020

Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)

Radiohjälpen 4 309 769 1 960 273

Svenska PostkodFöreningen 881 154 894 069

H&M Foundation -54 611 1 800 000

Summa 5 136 312 4 654 342

Offentliga bidrag

Sida 220 127 510 235 347 226

EU 16 505 997 9 799 181

ECHO 5 816 368 10 476 388

UNICEF 5 541 178 0

UNOCHA 3 439 686 0

Summa offentliga bidrag 251 430 739 255 622 795

Summa bidrag 256 567 051 260 277 137

Totala insamlade medel består av följande:

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 271 490 088 259 199 686

Privaträttsliga bidrag som har redovisats i resultaträkningen 5 136 312 4 654 342

Summa insamlade medel 276 626 400 263 854 028
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Not 3 Övriga intäkter

Övriga intäkter består framförallt av stöd och ersättningar från myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlningen och 
Försäkringskassan.

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Personal, löner & sociala kostnader 2020/2021 2019/2020

Medelantalet anställda

Antal anställda 81 91

Varav män 16 22

Andel män 20 % 24 %

Medeltalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på 
1 950 timmar/år.

Styrelseledamöter och ledningsgrupp

Antal styrelseledamöter på balansdagen 6 4

Varav män 2 1

Generalsekreterare och ledningsgrupp 6 8

Varav män 2 1

Löner och andra ersättningar

Styrelse 0 0

Generalsekreterare 1 067 576 1 030 800

Övriga anställda 40 971 272 43 458 241

Totala löner och ersättningar 42 038 848 44 489 041

Sociala kostnader 17 816 332 18 820 359

(varav pensionskostnader) 3 575 745 3 424 972

Pensionspremier för samtliga anställda följer ITP-planen och inkluderas  
i beloppen ovan.

Det finns inga avtal om avgångsvederlag till någon anställd eller 
styrelsemedlem.

Fördelning av pensionskostnader

Generalsekreterare 199 800 198 388

 

Volontärer

På grund av pandemin har volontärverksamheten på kontoret varit stängd och 
endast en handfull volontärer har hjälp till på distans. Antalet praktikanter som 
arbetat ideellt på Plan Sverige under räkenskapsåret har varit tre stycken.
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Not 5 Leasing

Plan Sverige leasar framför allt kontorslokaler och -utrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 3 580 254 kr  
(2 532 890 kr). Ökningen av de framtida leasingavgifterna beror främst på att ett nytt hyreskontrakt på ytterligare 5 år  
har tecknats.

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande.

2020/2021 2019/2020

Inom 1 år 3 609 854 3 505 496

1-5 år 13 570 079 6 293 542

Totala leasingavgifter 17 179 933 9 799 037

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 31 oktober 2026.

Not 6 Resultat från koncernföretag

2020/2021 2019/2020

Utdelning på andelar koncernföretag 0 799 810

Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 -850 000

Summa resultat från koncernföretag 0 -50 190

Not 7 immateriella anläggningstillgångar

2020/2021 2019/2020

Anskaffningsvärde

Ingående balans 9 494 022 9 494 022

Utgående balans 9 494 022 9 494 022

Avskrivningar

Ingående balans -9 494 022 -9 373 150

Årets avskrivningar 0 -120 872

Utgående balans -9 494 022 -9 494 022

Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar 0 0
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Not 8 materiella anläggningstillgångar

2020/2021 2019/2020

Nedlagda utgifter på annans fastighet

Anskaffningsvärde

Ingående balans 5 068 487 5 068 487

Utgående balans 5 068 487 5 068 487

Avskrivningar

Ingående balans -4 521 151 -3 996 001

Årets avskrivningar -525 149 -525 150

Utgående balans -5 046 300 -4 521 151

Bokfört värde nedlagda utgifter på annans fastighet 22 187 547 336

Inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående balans 3 230 865 3 443 571

Årets utrangering 0 -212 706

Utgående balans 3 230 865 3 230 865

Avskrivningar

Ingående balans -2 815 023 -2 702 759

Årets avskrivningar -292 029 -324 970

Årets utrangering 0 212 706

Utgående balans -3 107 052 -2 815 023

Bokfört värde inventarier 123 813 415 842

Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 146 000 963 178
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Not 9 Andelar i koncernföretag

2020/2021 2019/2020

Anskaffningsvärde

Ingående balans 150 000 1 000 000

Lämnat aktieägartillskott 1 000 000 0

Årets nedskrivning 0 -850 000

Utgående balans 1 150 000 150 000

Bokfört värde finansiella anläggningstillgångar 1 150 000 150 000

Specifikation av organisationens aktier i dotterföretag

2021‐06‐30 2020‐06‐30

Antal andelar Andelar i % Redovisat värde Redovisat värde

Plan Sverige Produktion & Försäljning AB,
orgnr: 556584-5798, säte: Stockholm 1 000 100 1 150 000 150 000

Summa andelar i koncernföretag 1 150 000 150 000

 
Bolagets egna kapital är SEK 1 164 145 och gjorde detta räkenskapsåret ett resultat på SEK 15 941.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2020/2021 2019/2020

Förutbetalda hyror 549 173 562 871

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 549 173 562 871

Not 11 Skuld till dotterbolag 

2020/2021 2019/2020

Ingående skuld till dotterbolag 1 671 229 900 000

Tillkommande skulder 0 1 671 229

Reglerade skulder -1 671 229 -900 000

Summa skuld till dotterbolag 0 1 671 229
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Not 12 Skuld ej nyttjade bidrag 

2020/2021 2019/2020

EU 2 757 369 0

Radiohjälpen 4 030 000 0

Sida 41 417 979 36 008 145

Övriga 1 299 878 2 198 297

Summa skuld ej utnyttjat bidrag 49 505 226 38 206 442

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2020/2021 2019/2020

Upplupna semesterlöner 4 764 851 5 179 335

Upplupna sociala avgifter 1 467 391 1 600 628

Övriga upplupna kostnader 2 375 803 7 050 446

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 608 045 13 830 409

Not 14 Likvida medel 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

2021‐06‐30 2020‐06‐30

Banktillgodohavanden 119 962 554 101 138 638

Summa likvida medel 119 962 554 101 138 638

Spärrade medel om totalt 500 tSEK finns som lämnad garanti för det nya hyresavtalet av lokaler till verksamheten.
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Årsredovisningens undertecknande

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

Carl Lindgren Ulrika Cronenberg-Mossberg 
Ordförande 

Nina Nornholm Dona Hariri  
  

Elias Aspudd  Anja Olin Pape

Mariann Eriksson 
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits  
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

PricewaterhouseCoopers AB

Erik Albenius, Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse

Till styrelsen i Plan International Sverige 
Insamlingsstiftelse, org.nr 802404-9150

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Plan International Sverige Insamlingsstiftelse för 
räkenskapsåret 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Stiftelsens 
årsredovisning ingår på sidorna 28-53 i detta 
dokument.

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 30 juni 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden

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 våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än  
årsredovisningen. Den andra informationen består av  
Verksamhetsberättelse (sidorna 4-25) och Effektrapport  
(sidorna 26-27). Det är styrelsen och generalsekreteraren 
som har ansvaret för denna andra information.

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 genom-
gång 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 och  

generalsekreterarens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. De  
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 och 
generalsekreteraren 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 på 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 på 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 
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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 och  
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och generalsekreteraren 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 revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna  
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn 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 jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
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 
Plan International Sverige Insamlingsstiftelse för 
räkenskapsåret 1 juli 2020 till 30 juni 2021.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse förordnandet 
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 stiftelse lagen, 
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 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.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska 
underskrift.

PricewaterhouseCoopers AB

Erik Albenius 
Auktoriserad revisor
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