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Plan International  
är aktiva i 

78
länder

Härifrån kommer pengarna

50,3 
miljoner barn  
tog del av  
Plan Internationals 
arbete under 2021

Vi arbetar 
tillsammans med barn, 

föräldrar, lärare, partners 
och politiska ledare. 

 Vi finns på plats i städer, 
byar, flyktingläger och  

där stora beslut  
fattas.

Plan 
International 

arbetar för alla barns 
rättigheter. Världen är 
inte jämställd – därför 

har vi ett fokus på 
flickor.

Plan International  
grundades  

1937
Plan International har funnits i Sverige sedan 1997

Vi kämpar för en rättvis  
värld som stärker  
barns rättigheter  
och flickors  
lika villkor

Totala intäkter under verksamhetsåret 
2021/22 är 488 MSEK

Härifrån kommer pengarna

 Månadsgivare: 243 MSEK
 Engångsgåvor: 5 MSEK
 Företag & Stiftelser: 5 MSEK
 Svenska Postkodlotteriet: 21 MSEK
 Sida: 187 MSEK
 EU: 12 MSEK
 Övriga bidrag: 15 MSEK
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Efter det här verksamhetsåret är det svårt att veta 
vilken kris vi ska lyfta först. Pandemin som fått arbetet 
för jämställdhet att backa efter flera år av framsteg, 
klimatförändringarna som eskalerar samtidigt som 
regeringar kritiseras för att göra för lite, hungern och 
svälten som sprider sig till följd av bland annat torka 
och konflikter eller det mörka rekordet med 100 miljoner 
människor på flykt i världen. Eller att kriget kom till Europa. 
Allt detta sker samtidigt som konflikter fortfarande pågår 
i Jemen, Etiopien och Syrien, för att bara nämna några 
platser där barn får sin trygghet raserad.  

För Sverige har kriget blivit en ögonöppnare – som det 
lätt blir när det värsta tänkbara börjar närma sig våra 
egna gränser. Det har också påverkat det svenska 
utvecklingssamarbetet. Våren 2022 valde regeringen 
att göra avräkningar på det internationella biståndet för 
att finansiera flyktingmottagande här i Sverige. Det har 
inneburit mindre pengar till de människor och barn som 
lever i fattigdom, till demokratiarbete och till ett stärkt 
civilsamhälle. Det är ett kortsiktigt beslut med stora 
konsekvenser för de fattigaste i världen. Det har varit viktigt 
för oss att vara en del av debatten och lyfta att Sverige har 
råd att hjälpa flyktingar, utan att det ska drabba världens 
allra fattigaste. 

Vi ser också med oro på att flera partier vill genomföra 
en permanent sänkning av biståndet. Men där partiernas 
biståndsvilja minskar, ökar svenskarnas vilja att bidra. 
Från 2020 till 2021 ökade givandet till den ideella sektorn 
med närmare fem procent. Våra fantastiska månadsgivare 
är en del av den kraften. Tillsammans med företag och 
institutionella partners gör de det möjligt för oss att arbeta 
för barns rättigheter och flickors lika villkor – under året 
stöttade vi projekt i 36 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 både Somalia, Egypten 

och Benin har vi bidragit till nya lagar, som till exempel 
Children’s Act, vilken stärker skyddet av barn och är 
ett steg närmare att förbjuda könsstympning. I Egypten 
arbetade vi aktivt med att få till lagen mot könsstympning 
som godkändes i januari 2022. I Benin innebär en ny lag att 
det blir tillåtet med abort fram till vecka tolv. 

Med de utmaningar vi nu står inför – både med fler kriser 
och osäker finansiering – behöver vi göra mer för fler men 
med mindre resurser. Med en ny strategi hoppas vi kunna 
bidra till att möta de utmaningarna. Den har ett större fokus 
på flickor och unga samt på att stärka effekten av våra 
program. Den lyfter också vikten av jämbördiga partnerskap 
med aktörer i våra programländer, hur vi effektivare kan 
engagera svenska aktörer för barns rättigheter med fokus 
på flickor och hur vi kan samla in mer pengar för detta 
ändamål. 

Förra verksamhetsåret konstaterade vi att det krävs globala 
lösningar på globala problem. Det har även blivit tydligt att 
vi behöver globala lösningar för lokala problem – eftersom 
vi lever i en sammankopplad värld där vi alla är beroende 
av varandra. 

Carl Lindgren  Mariann Eriksson
Styrelseordförande Generalsekreterare

Carl och Mariann om året som gått 

Ny strategi för att stärka barns rättigheter och 
flickors lika villkor – och vi ska göra mer för fler
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Året i korthet

Somaliland antar under året landets 
första lag för barns rättigheter.  
Plan International har tillsammans 
med parlamentet och andra 
organisationer deltagit i arbetet med 
att ta fram den nya lagen. 

Ny lag skyddar barn i Somaliland

Sadia Allin, Plan Internationals landchef i Somalia och Somaliland:  
”I dag ser vi en strimma av hopp för Somalilands flickor. Genom att 
förbjuda alla former av våld och försummelse tar vi ett viktigt steg mot att 
stoppa könsstympning”.

FÅNGAD nomineraS till 
Svenska Designpriset
Vår animerade interaktiva film 
”Fångad – en kärlekshistoria” 
nomineras i Designprisets kategori  
Rörlig bild/film – Information. Filmen 
togs fram 2020 med hjälp av 
animationsbyrån SOJA. 

 

Kriget i Ukraina
Plan International har inte arbetat i  
Ukraina eller dess grannländer tidigare 
men när kriget bryter ut är vi snabbt 
igång med en insamling för att stötta de  
som flyr. Med medel vi samlat in 
i Sverige och globalt har vi stöttat 

organisationer på plats i Moldavien, 
Polen och Rumänien. Våra insatser 
har fokuserat på psykosocialt stöd 
till barn, trygga platser för lek och att 
barn på flykt ska kunna gå i skolan.

Jordbävning skakar Haiti
I augusti drabbas Haiti av en kraftig 
jordbävning. Fler än 2 200 människor 
dör och tusentals fler skadas. Fem 
månader efter jordskalvet är 650 000 
människor fortfarande i behov av 
akut hjälp. Plan International fanns på 
plats redan före jordbävningen och 
är snabbt igång med hjälpinsatser. 

Vi fortsätter stötta familjer, bland 
annat med ekonomiska bidrag, 
för att de ska kunna bygga upp 
sina liv på nytt.650 000 

människor var fortfarande i behov av akut hjälp fem månader efter skalvet.
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Girls Take Over 
På internationella flickdagen den  
11 oktober tar flickor runt om i 
världen över viktiga positioner i 
samhället. På svenska ambassader i 
till exempel Indien, Zambia, Rwanda 
och Jordanien kliver flickor från Plan 
Internationals verksamheter fram och 
agerar som Sveriges ambassadörer 
för en dag. Alva från Plan International 
Sveriges ungdomsråd tar över rollen 
som Sveriges utrikesminister.

Pandemins konsekvenser
”Jag har saknat biblioteket.” Viola från 
Uganda får i januari 2022 äntligen 
återvända till skolan som varit stängd 
i nästan två år. Det är den längsta 
skolstängningen i världen till följd 
av pandemin. Miljoner barn har gått 
miste om sin utbildning och många, 
framför allt flickor, kommer inte 
komma tillbaka till skolan igen. 

Dr Unni Krishnan, global humanitär 
chef, Plan International om den 
pågående globala hungerkrisen: 
”En svältkatastrof knackar bokstavligt  
talat på dörren. Ukrainas spann - 
måls skördar ger normalt mat åt  
400 miljoner människor och för 
varje dag som denna konflikt pågår 
förvärras situationen för människor 
världen över. Matpriserna ökar snabbt 
vilket gör det redan svåra läget 
mycket allvarligt. Att agera snabbt 
räddar liv, vi måste agera nu.”

Hungerkrisen förvärras

Benin legaliserar abort
Tillsammans med andra 
organisationer har Plan International 
länge bedrivit påverkanskampanjer 
för att stärka rätten till abort i Benin. 
I november 2021 röstar parlamentet 
äntligen igenom den lag som gör 
abort lagligt i landet. Därmed blir 
Benin det sjunde landet i Afrika att låta 
flickor och kvinnor själva bestämma  
om de ska föda barn eller inte.

Barnäktenskap förbjuds i 
Dominikanska Republiken
Enligt Virginia Saiz, Plan Internationals 
landchef i Dominikanska Republiken, 
har det varit ett svårt och viktigt arbete 
att förändra allmänhetens inställning 
till barnäktenskap. Men efter många 
års hårt kampanjande och samarbete 
med politiker är det nu förbjudet med 
barnäktenskap.

Virginia Saiz, Plan 
Internationals landchef i 
Dominikanska Republiken: 
”Vi ville få gemene man 
att verkligen förstå att 
barnäktenskap är fel och inte 
längre se det som normalt. Och 
vi ville att folk skulle säga ifrån”.

Champions of Change
För första gången anordnar Plan 
International Sverige ett Champions  
of Change-läger. Unga från hela 
landet samlas i Stockholm för att  
lära sig mer om flickors situation i 
världen, nätverka och få verktyg för  
att nå ut och påverka. 30 ung domar 
deltar i det tre dagar långa lägret.
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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: 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. Våra humanitära insatser spelar också en viktig roll, inte minst nu på grund av pandemin, pågående konflikter och 
ökande hunger. 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.

Output 
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Outcome
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våra mål. Vår verksamhet bidrar till 
förändringsprocesserna, men det är 
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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. 
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Output 
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Resultat på medellång sikt.

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

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, så att deras 
synpunkter blir 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 under pandemin 
Enligt forskning har våld i hemmet 
mot barn och kvinnor ökat under 
pandemin. Antalet telefonsamtal till 
jourtelefoner ökade när våldsutsatta 
kvinnor och barn var fast hemma 
med sina förövare. Globalt kan vi 
även se att barns skyddsnät, som 
socialtjänst och skola, inte har tagit 
emot lika många orosanmälningar 
rörande våld mot barn som tidigare. 
Detta kan bero på nedstängningar av 
samhället. Pandemin har därmed fått 
två sammanhängande konsekvenser: 
våldet mot kvinnor och barn har ökat 
och samtidigt blivit mindre synligt. 

Vi börjar även se mer och mer av 
pandemins effekter. I FN:s rapport för 
de globala målen 2021 framkommer 
det att den positiva utvecklingen 
mot att utrota fattigdom har vänt de 
senaste åren och att den extrema 
fattigdomen ökar för första gången 
på 20 år. Det leder till att risken för 
att barn ska tvingas gifta sig eller 
arbeta ökar. Till exempel beräknar 
UNICEF att ytterligare 10 miljoner 
flickor riskerar att giftas bort under 
de kommande tio åren på grund av 
pandemin. ILO och UNICEF varnar 
dessutom för att ytterligare 8,9 miljoner 
barn riskerar att hamna i barnarbete 
i slutet av 2022 på grund av den 
växande fattigdomen till följd av 
pandemin. De noterar dessutom, för 
första gången sedan FN började mäta 
globala nivåer av barnarbete, att den  
tidigare positiva utvecklingen har 
avstannat. 

Barns behov av skydd har inte 
minskat under året som gått, tvärtom. 
Precis som för andra organisationer 
har åren med pandemi inneburit 
att vi på Plan International behövt 
anpassa arbetet efter länders 
restriktioner 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 med att 
nå ut i områden ingen kunnat resa 
till. Vi har använt radio och mobiler 

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. 

för att upprätthålla kontakten med 
människor som kanske mer än 
någonsin behövt vårt stöd. I takt med 
att smittspridningen avtagit och länder 
öppnat upp igen har vi under året 
kunnat återgå till vissa av våra tidigare 
rutiner, men alltid utifrån rådande 
rekommendationer. 

För att barn ska skyddas från våld 
stödjer Plan International Sverige 
programkontorens arbete med att 
stärka samhällens skyddsnät, i form 
av fungerande socialtjänst, hälsovård 
och skola, så att dessa kan ingripa när  
vårdnadshavare inte kan erbjuda trygg-
het. Vårdnadshavare får också stöd för 
att kunna skydda sina barn från våld. 

Vi arbetar för att förändra normer, 
attityder och beteenden som normali-
serar 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 anmälan, 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.

 »



Zimbabwe har levt med en utdragen kris till följd av natur - 
katastrofer, matbrist, förstörda inkomstkällor, politisk 
osäkerhet och statens oförmåga att hantera krisen. Pandemin 
har, som i många andra länder, förvärrat situationen 
och nedstängningar har drabbat samhället hårt. År 2020 
släpptes en rapport som visar att nedstängningarna i  
Zimbabwe fått negativa konsekvenser för flickor och kvinnor.  
Mäns våld mot flickor och kvinnor, liksom det sexuella våldet, 
hade ökat och den begränsade rörelsefriheten gjorde det 
svårare att få tillgång till information, vård och stöd. 

Ett starkare civilsamhälle
Under dessa svåra omständigheter har vårt projekt för att  
förbättra det juridiska skyddet för barn och unga samt stärka  
civilsamhällets status i samhället blivit allt viktigare. Vi har 
arbetat för att stärka enskilda civilsamhällesorganisationer 
liksom större nätverk av organisationer, bland annat genom  
möten med politiker och myndigheter och olika seminarier.

Tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer har 
vi tagit fram flera rapporter till internationella organ som FN 
och Afrikanska unionen. Dessutom, vilket är en viktig del av 
barns delaktighet, har vi låtit barn ta fram en skuggrapport 
som synliggör brister i hur lagar och regelverk för barns 
rättigheter efterlevs. Rapporten används för att påverka 
politiker och beslutsfattare och är ett stort framsteg för alla 
som arbetar med barnrätt i Zimbabwe.

Årets största framsteg inom projektet var den nya lagen 
mot barnäktenskap. Ett stärkt civilsamhälle och goda sam-
arbeten med andra organisationer för att påverka besluts-
fattare bidrog till att Zimbabwes parlament i mars 2022 
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godkände lagen som förbjuder äktenskap före 18 års ålder. 
Nu återstår det bara för presidenten att godkänna lagen. 

Mer tillgänglig vård och information
För att ytterligare stärka skyddet för barn och unga har vi 
arbetat med deras sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter. 8 000 barn och unga har deltagit i grupper och 
träffar där de fått utbyta erfarenheter och lära sig om sina 
rättigheter, jämställdhet och sex och samlevnad samtidigt 
som de både fått bättre självkänsla och möjlighet att 
uttrycka sina åsikter. Liknande grupper med totalt 2 876 
unga fick sexualundervisning, både i och utanför skolan.

Utöver kunskap om sin kropp och sina rättigheter är det också  
avgörande att få bra och ungdomsanpassad vård. I ett projekt  
uppgav nästan 40 procent (av 403 svarande) att tillgången  
till anpassad och kvalitativ vård blivit bättre. För att även  
förbättra tillgängligheten till den typen av vård i mer avlägsna  
områden, eller för barn och unga med funktionsnedsättning, 
har vi använt mobila kliniker som erbjudit preventivmedel, 
hivtest, cancerundersökningar samt psykosocialt stöd till 
flickor och unga kvinnor som utsatts för fysiskt eller sexuellt 
våld – och hjälp att anmäla. 4 847 barn har under året tagit 
del av information och vård via de bilburna mottagningarna. 

Just ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar 
är en diskriminerad och ofta åsidosatt grupp. Vi har bland 
annat utbildat vårdpersonal i teckenspråk för att underlätta 
för unga med hörselnedsättning att få information men 
också stöd om de blivit utsatta för våld eller övergrepp. Att 
börja synliggöra dessa unga är ett viktigt steg för att de ska 
få sina rättigheter tillgodosedda. 

4 847
tog del av  information  och vård

Mer inkludering och ett  
stärkt civilsamhälle i Zimbabwe
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Sedan december 2012, startpunkten för den militära och 
politiska krisen i Centralafrikanska republiken, har den 
humanitära situationen förvärrats drastiskt, vilket har 
medfört extremt lidande och att människor tvingats lämna 
sina hem. Säkerheten i landet försämrades ytterligare efter 
den politiska krisen runt valet i slutet av 2020, med fler 
attacker mot biståndsarbetare och ökat våld som följd. Det 
här verksamhetsåret har varit relativt lugnt, men med en 
underliggande oro på grund av militärens ständiga närvaro.

År 2021 ökade antalet människor i behov av humanitärt 
stöd från 2,6 till 2,8 miljoner – mer än hälften av landets 
befolkning. Hösten 2021 befann sig 722 000 människor på 
flykt inom landet.

För barn som växer upp i Centralafrikanska republiken 
kantas livet av våld och övergrepp. Bristen på fungerande 
myndigheter och begränsade sociala skyddsnät har 
förstärkt den ojämlika tillgången till säkerhet, utbildning, 
hälsa, mat och inkomster. Barnen är de som drabbats 
hårdast av krisen. Fattigdom har ökat både deras behov 
och riskerna de står inför, samtidigt som många gått miste 

om skolgång, vård och skydd.

I Zemio, där det här projektet 
har genomförts, är barnens 

skyddsbehov akut då de 
bland annat riskerar att 
skiljas från sina familjer, 
utsättas för sexuellt  
våld eller rekryteras  
av beväpnade grupper. 
I området har vi ordnat 
trygga platser dit  
4 786 barn har kommit 

för att leka och få stöd, 
helt enkelt vara barn för  

en stund. Dessutom har  

Gemensamt arbete för barns rättigheter på en hel kontinent
I tio år har vi, tillsammans med Rädda Barnen och flera civil-
samhällesorganisationer runt om i Afrika, arbetat för att stärka 
Afrikanska unionens arbete för barns rättigheter och dess 
kommitté vars uppgift är att till att barn över hela kontinenten 
får sina rättigheter tillgodo sedda. 

Under decenniet som projektet har pågått har de afrikanska 
länderna förbättrat och stärkt lagar som skyddar flickor från  
övergrepp och utnyttjande. Även om det fortfarande finns  
saker kvar att göra, särskilt för barn i konflikter och barn som  
utsätts för våld, har Afrikanska unionens barnrättskommitté  
blivit mer närvarande och stärkt sina möjligheter att ställa 
länder till svars när barns rättigheter kränks. 

En viktig uppgift har varit att få alla länder att skriva  
under på barns rättigheter. År 2020 blev Demokratiska  
republiken Kongo det femtionde landet att göra det. Nu när  

50 afrikanska länder är lagligt bundna att upprätthålla 
detta har kommitténs partner för mänskliga rättigheter 
och utveckling i Afrika kunnat ställa Kamerun inför 
rätta för att de inte straffat dem som gjort sig skyldiga 
till barnäktenskap. Tack vare stödet från kommittén har 
Afrikanska unionen utfärdat en dom som håller Kamerun 
ansvarigt och bidrar till att förändra framtiden för flickor i 
landet.

Det har också skapats forum, både på nationell och 
regional nivå, där barn och unga fått utrymme att diskutera 
sin livssituation och sitt mående samt möjlighet att ställa 
krav på de styrande att tillgodose deras rättigheter. Detta 
har lett till att länder över hela Afrika har stärkt sina 
åtaganden för att se till att barn är trygga, friska och har 
möjlighet att utvecklas.

300 barn mellan åtta och tolv år, som fått sin skolgång 
avbruten på grund av konflikterna, kunnat läsa ikapp så att 
de kan fortsätta skolan som vanligt igen. 

Vi har också hållit i yrkesutbildningar för 200 unga som på 
olika sätt levt i stor utsatthet. De kan till exempel ha varit 
utsatta för våld, varit med om en oönskad graviditet eller 
rekryterats till väpnade grupper. Utbildningen är ett viktigt 
steg tillbaka in i samhället, mot egen försörjning, och ett 
skydd mot ytterligare våld och övergrepp.

För att bryta skadliga normer och förbättra situationen för 
flickorna i regionen har vi också anordnat samtalsgrupper 
för 470 pojkar och män för att de ska lära sig om flickors 
rättigheter och vad de kan göra för att skapa positiv förändring.

Trygga platser i Centralafrikanska republiken

Aberigo, 14-årig kille:

”Under några år hade vi inte möjlighet att leka 
tillsammans på grund av krisen – alla var rädda för 
varandra eftersom de inte visste vem som var vem. 
Men nu är vi inte rädda för att leka och ha roligt med  
andra barn. Vi spelade fotboll nyligen och jag gjorde  
många mål. Jag skulle vilja spela som Lionel Messi”.

Anikiate, 19-årig kille:

”Plan [International] startade grupper där vi fick prata  
om hur vi beter oss mot våra systrar i samhället. 
Förut var vi inte medvetna om att vårt beteende 
kunde vara skadligt men nu vet vi att vi ska respektera  
flickor. Förra året anordnade vi en informations-
kampanj om att många flickor inte får utbildning och 
i år har flickornas närvaro i skolan ökat”. 

722 000 
människor var på  

flykt inom landet 

under hösten 
2021 



vanligaste 

döds orsaken hos 

flickor, 15-19 år:
komplikationer i  

samband med  

graviditet och  

förlossning 
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Sexuell och  
reproduktiv hälsa 
och rättigheter 

S
exuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter omfattar 
information om kroppen, 
relationer och sexualitet; 
sexualundervisning för att 
förebygga våld och bidra till 

jämställda relationer samt hälso- och 
sjukvård som erbjuder exempelvis 
preventivmedel och säkra aborter. 
Vårt arbete fokuserar på 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. I låg- 
och medelinkomstländer föder i 

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 har tydligt påverkat tillgången till hälso- 
och sjukvård runt om i världen – och beskrivits som den största 
utmaningen för folkhälsan på en generation. Preventivmedel, 
säkra aborter och mödrahälsa är exempel på vård som inte alltid 
prioriteras 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.

därmed skapat ytterligare hinder för 
flickor och kvinnor. 

Effekterna av pandemin fortsätter att 
orsaka utmaningar för ungas tillgång 
till rådgivning och information. Plan 
International Sverige har fortsatt att 
anpassa programverksamheten efter 
lokala omständigheter och därmed 
kunnat fortsätta nå ut till unga. Vi  
har arbetat nära myndigheter och  
använt tv, radio och sociala medier för 
att informera om hälsa och covid-19.  
Bland annat har det spelats in teater 
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. 

 »

dagsläget uppskattningsvis omkring 
12 miljoner flickor mellan 15 och 19 år  
och runt två miljoner flickor under 
15 år barn varje år. Komplikationer i 
samband med graviditet och förloss-
ning är den vanligaste dödsorsaken 
för tonårs flickor 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 fokusområden  
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 hälsovård. Två år  
med pandemi har satt hård press 
på sjuk vårdssystem i låg- och 
medelinkomst länder, som saknar 
tillräckligt med resurser, och har 
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Marwa är 17 år och bor i en förort till Kairo i Egypten. I närheten av där hon bor 
anordnar Plan International aktiviteter för både barn och deras föräldrar, med fokus 
på barns rättig heter och hur vuxna kan kommunicera med sina barn på ett bra sätt.

När hennes mamma började prata om könsstympning visste Marwa inte vad det 
var. När hon frågade vad det innebar sa hennes mamma att det var en operation 
som alla flickor i byn, enligt tradition, skulle genomgå.

Men efter att ha varit med på några träffar med Plan International förstod hon vad 
könsstympning egentligen innebär och hur skadligt det är för flickorna som utsätts. 
Då berättade hon det för sin mamma, som gick med på att inte utsätta henne för 
det. ”Jag pratade med mina kompisar om hur skadligt det är också, och varför de 
inte borde gå med på det”, berättar hon.

Numer tar hon alla chanser hon får att prata med Plan Internationals personal om 
sexuell hälsa och andra ämnen hon vill veta mer om. ”Tack vare Plan International 
kan jag uttrycka mig fritt och diskutera vilka ämnen 
som helst”.

Hon är fast besluten att fortsätta kämpa mot 
könsstympning och använder all sin nya 
kunskap till att informera folk där hon bor.

”Jag håller i utbildningar för barn. Jag 
uppmuntrade också mina grannar att 
vara med och de lärde sig massor. 
Min mamma stöttar mig alltid och 
behandlar mig och min bror lika. Hon 
vill också veta vad jag får lära mig och 
har varit med på några utbildningar”.

I Egypten arbetar Plan International Sverige med att 
förändra skadliga normer, värderingar och beteenden för att 
på sikt utrota barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. 
Vi arbetar på flera plan för att främja jämställdhet och för 
att ge barn och unga större inflytande, så att de kan växa, 
utvecklas och både ges och ta plats i sina samhällen. För att 
kunna uppnå långvarig förändring samarbetar vi med allt 
från moskéer och civilsamhällesorganisationer till skolor, 
vårdcentraler, fritidsgårdar, föräldrar och andra vuxna.

Eftersom religion är en viktig del av livet för många egyptier  
har religiösa ledare spelat en viktig roll i projektet. 120 ledare 
har utbildats om konsekvenserna av skadliga traditioner som 
könsstympning och barnäktenskap och fått stöd i att sprida 
positiva exempel i samhället.

Under ett drygt år har vi hållit i utbildningar där 4 740 
ungdomar (15–19 år) fått sexualundervisning och 3 819 
ungdomar (14–18 år) fått lära sig om sina rättigheter samt 
stärkt sitt självförtroende och sina möjligheter att använda 
sin röst för att påverka samhället. Efter utbildningarna har 
flera unga engagerat sig i lokala grupper och även startat 
egna för att bidra till förändring. Några har bland annat drivit 
på för att öka tillgången till vård och information anpassad 

731 
föräldrar fick  

möjligheten att 
träffa experter

Könsstympning i Egypten:  
förändrade normer och 
kriminalisering

för  
unga. För 
ungdomarnas 
vårdnadshavare har  
vi också haft träffar om 
positivt föräldra skap samt sexuell och reproduktiv  
hälsa och rättigheter som besöktes av 2 062 vuxna.  
731 föräldrar har fått träffa experter för att diskutera 
och lära sig mer om de negativa konsekvenserna av 
könsstympning och barnäktenskap. Dessutom anordnades 
grupper där 648 barn och ungdomar och deras föräldrar 
fick mötas och prata med varandra. Efter de här insatserna 
kände både föräldrarna och deras barn att de fått ökad 
kunskap och var mer bekväma med att prata med varandra 
om de här frågorna.

Utöver de olika insatserna för att förändra normer, attityder 
och beteenden och stärka barns och ungas rättigheter, 
med ett särskilt fokus på flickor, har vi också arbetat aktivt 
för att påverka lagstiftningen. Plan International deltog i 
regeringens referensgrupp för att ta fram den nya lagen 
som förbjuder könsstympning. Lagen godkändes i januari 
2022. 

Omar, imam i samhället  
Nahkla i Beheira-regionen:

”Jag har gått flera utbildningar. 
Som en viktig röst i samhället 
lyssnar folk på mig och jag  
har möjlighet att bidra till 
förändring. Jag predikar mot  
barnäktenskap och köns-
stymp ning – som inte har 
någonting med islam att göra”.

Tonårspojke:

”Jag har fått bättre själv-
förtroende och blivit mer 
aktiv. Jag har lärt mig varför 
barnäkten skap är dåligt 
och att det får negativa 
konsekvenser för både flickor 
och pojkar. En tjej i skolan 
skulle giftas bort men då 
informerade vi föräldrarna 
om vilken risk det innebar för 
deras dotter och då ändrade 
mamman sig och ställde in 
giftermålet”.



Närmare hälften av Somalias befolkning på 15,8 miljoner 
är under 15 år och landet bedöms vara ett av de otryggaste 
för barn att leva i. Det är dessutom ett av de värsta 
länderna i världen för flickor. Kränkningar av flickors och 
kvinnors rättigheter, liksom våld mot flickor och kvinnor, är 
alltför vanligt och förvärras av att det saknas starka och 
effektiva lagar som ställer förövare till svars.

Somalia är det land i världen med högst förekomst av  
könsstympning – 98 procent av alla flickor har utsatts, oftast  
när de var mellan fem och elva år. Många tvingas också 
gifta sig, 23 procent av kvinnorna i åldern 20–24 var gifta 
innan de hade fyllt 18 år.

Två år av pandemi har ökat otryggheten ytterligare och bland 
annat lett till att fler barn har utsatts för våld, utnyttjande 
och övergrepp samtidigt som familjer känt sig tvungna att 
gifta bort sina döttrar eller ta hjälp av sina barn för att klara 
ekonomin – vilket får allvarliga konsekvenser för barnens 
framtid. 

Mot den bakgrunden blev arbetet för att förstärka barns 
rättigheter ännu viktigare. Tillsammans med andra 
civilsamhällesorganisationer och med hjälp av utbildningar, 
konferenser och enskilda möten har vi kunnat påverka 
beslutsfattare. Den 1 februari 2022 klubbades den nya 
lagen, Children’s Act, som stärker barns och ungas 
rättigheter. Lagen är också ett viktigt första steg mot att 
utrota könsstympning.

Men för att få till varaktig förändring behövs mer än lagar.  
Projektet har varit viktigt för att få till attityd förändringar såväl 
hos myndigheter och politiker som i samhället när det  
gäller traditioner och normer som är skadliga för flickor, som 
könsstympning. Tidigare har det varit svårt att prata öppet om  
könsstympning men nu uppger 67 procent av myndighets-
personer och traditionella och religiösa ledare att de kan 
det och 83 procent uppger att de är emot den skadliga 

98 % 
av alla flickor  har utsatts för könsstympning 

traditionen. Arbetet med att få myndigheten för religiösa 
angelägenheter, parlamentet, religiösa och traditionella 
ledare och andra beslutsfattare och makthavare att arbeta 
tillsammans har varit ett avgörande steg framåt för att få ett 
brett stöd för att förbjuda könsstympning.

På myndighetsnivå är det viktigt att hela kedjan fungerar 
för att barns skydd ska vara säkrat. Därför har vi stärkt 
strukturerna så att barn som utsatts för våld eller andra 
övergrepp kan få vård, psykosocialt stöd, hjälp att anmäla 
och stöd att komma tillbaka in i samhället, då de ofta 
stigmatiseras och utsätts för diskriminering. På grund av 
förbättrade strukturer har hittills 24 överlevare av våld 
kunnat få det stöd de behöver.

För att ytterligare stärka skyddet för barn har vi arbetat 
med informationskampanjer. Bland annat har vi startat 
grupper som, genom dörrknackning, infor  merat 3 800 
hushåll om de negativa konsekvenserna av könsstympning 
och sexuellt våld. Vi har också använt sociala medier 
för att sprida informationsfilmer om bland annat flickors 
rättigheter, könsstympning, barnäktenskap och utbildning 
till unga tjejer med fokus på rätten till sin egen kropp. De 
fick också veta hur de kan söka stöd om de blivit utsatta 
för exempelvis sexuellt våld och en möjlighet att stödja 
varandra och utbyta erfarenheter.

Barns rättigheter stärks i Somalia
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Ny lag i Benin:  
abort blir lagligt
I Benin kränks barns rättigheter i stor utsträck - 
ning, särskilt när det gäller sexuell och  
reproduktiv hälsa, utbildning, delaktighet och 
skydd. Just utbildning är ett exempel på en 
rättighet som inte tillgodoses för alla barn,  
särskilt inte för dem med funktionsnedsättning, 
som lever i fattigdom eller är flickor. Dessutom är  
barnäktenskap ett stort problem, 26 procent  
av kvinnorna mellan 20 och 24 år var gifta innan 
de fyllt 18 år – redan första mensen kan ses 
som ett tecken på att det är dags för äktenskap. 
Samtidigt är andelen tonåringar som använder 
preventivmedel bara sex procent vilket ökar 
risken för ofrivilliga graviditeter.

Eftersom det är avgörande att staten kan hållas  
ansvarig när barn inte får sina rättigheter tillgodo - 
sedda har vi arbetat för ett starkare och  
effek tivare civilsamhälle i Benin. 30 civil-
samhälles organisationer har fått utbildningar i  
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  
samt barns skydd. 161 lärare har utbildats i barns  
rättigheter och 417 lärar studenter i alternativa 
metoder till fysisk bestraffning. För att öka ungas 
inflytande i skolan har 180 elevråd startats, där 
elever bland annat drivit hälsokampanjer och 
hållit i samtal om sexuella rättigheter och hälsa.

På en mer övergripande nivå har Plan 
International tillsammans med andra civil-
samhällesorganisationer och Benins nationella 
gynekologiförening bedrivit påverkansarbete 
gentemot myndigheter för att samla stöd för 

säkra aborter. Vi har anordnat träffar där 
myndigheter och andra har delat med 

sig av sin expertis och unga bidragit 
med sina erfarenheter och perspektiv, 

med målet att införa minimikrav 
på hälsovården att informera om 

preventivmedel, ge råd om säkra 
aborter och stötta när någon till 
exempel blivit utsatt för sexuellt 
våld. Arbetet med att förbättra 
kontaktvägar och samarbeten 
mellan myndigheter har lett 
till att 149 fall av våld mot 
barn anmälts, vilket är viktigt 
för att kunna ge skydd och 
psykosocialt stöd till den som 
drabbats.

Ett stort steg framåt – och 
en framgång för projektet – är 

den nya och förbättrade lagen som tillåter 
säker abort fram till vecka 12. Den nya lagen 
antogs av parlamentet och skrevs under av 
presidenten i december 2021. Nu fortsätter 
arbetet med att se till att lagen efterlevs så att 
flickor och kvinnor verkligen får tillgång till den 
vård de har rätt till.
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I Östtimor är skadliga normer, framför allt bland män och 
religiösa ledare, ett hinder för jämställdhetsarbetet. Därför 
har vi lagt fokus på att utmana tabun runt sexuella och 
reproduktiva rättigheter och hälsa men också på att unga 
kvinnor ska få vara med och fatta beslut.

Unga har fått utbildning om till exempel puberteten, mens, 
graviditeter, könssjukdomar, sex och relationer för att själva 
kunna fatta välinformerade beslut om sina kroppar och liv. 
I femton byar har flickor och unga kvinnor fått möjligheten 
att vara med i byråd där alla beslut som rör området fattas. 
En annan positiv utveckling är att lärare – även på katolska 
skolor – har bett oss och våra partners att stötta dem i 
sexualundervisningen, så vi har genomfört utbildningar för 
dem.

Unga har också spelat en viktig roll för att sprida kunskap 
och information för att förändra attityder och normer. Flickor 
och unga kvinnor har gått kurser för att själva utbilda 
andra i samma ålder och har därmed stärkt sin förmåga 
att uttrycka sina åsikter i samtal med familjen eller vid 
kommunala möten. Tidigare hade de aldrig deltagit i dessa 
forum, bland annat för att familjerna inte tillåtit det, men 
nu har de deltagit aktivt. Det har också skapats nätverk 
av unga som delat information om hur man undviker 
tonårsgraviditeter och hur man kan stötta andra unga att få 
information om sexuella rättigheter och rätt vård. Nätverken 

har även arbetat med positiv manlighet tillsammans 
med mansorganisationer och manliga ledare för att 
förebygga våld mot flickor och kvinnor samt skapa ett mer 
inkluderande klimat.

Mer kunskap och medbestämmande i Östtimor
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Barns och ungas  
rätt till delaktighet 
Barn och unga har rätt att höras och att vara delaktiga i beslut som berör dem. Men minskande demo-
kratiskt utrymme, diskriminering av flickor och drygt två år med en global pandemi har begränsat ungas 
möjlighet att göra sina röster hörda. Därför stöttar Plan International Sverige barn och unga så att de kan 
organisera sig och påverka beslutsfattare för att få sina rättigheter tillgodosedda och en hållbar framtid.

P
lan International Sverige 
arbetar för att barn och  
unga ska få såväl kunskap 
om sina rättigheter som 
möjlighet att aktivt kunna 
utkräva dem. Vi är med 

och driver projekt 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 beslutsprocesser 
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 långsiktigt starkare 
tillsammans. 

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 
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tidigare år har därför samhälls-
deltagande stått högt upp på agendan 
inom våra projekt. I de projekt som 
varit mest drabbade har vi genomfört 
olika aktiviteter för att öka kunskapen 
om den kontext de arbetar i och de 
risker som finns.

I många länder har pandemin inne-
burit att demokrati och mänskliga 
rättigheter satts på undantag. Flera 
länder har utlyst undantagstillstånd 
eller antagit extra ordinära lagar för 
att under lätta kampen mot viruset, 
men som också gett 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.  

Samtidigt ser vi att särskilt de 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. Detta var ett problem  
redan före pandemin men har förstärkts 
och synliggjorts mer under de två 
senaste åren. 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. 

En motvikt till den negativa bilden är att  
vissa barn med funktionsnedsättning 
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 virus-
bekämpningen eller bemöta falska 
nyheter. Den typen av initiativ har varit 
en viktig del när vi har ställt om stora 
delar av våra projekt för att bemöta de 
utmaningar pandemin medfört.

 »

eller möjlighet att göra sig hörd och 
ta en ledande roll. Andra gånger är 
det familjen som vill skydda döttrarna 
från de risker som ett 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 och 
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. Detta 
har drabbat 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 
året har vi investerat mer i att bygga 
motståndskraft och stärka kapaciteten 
hos civilsamhället, för att på bästa sätt  
kunna hantera konsekvenserna av ett  
krympande demokratiskt utrymme 
i spåren av pandemin. Jämfört med 
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Problemen med sexuella trakasserier i Ugandas huvudstad Kampala 
har ökat de senaste åren. Situationen för barn, och framför allt flickor, 
försämrades under nedstängningarna som följde på pandemin, med 
övergrepp i hemmen och barn- och tonårsgraviditeter som följd.

Med projektet Safer Cities for Girls (tryggare städer för flickor) arbetar 
Plan International Sverige för att göra Kampala säkrare för flickor och 
unga kvinnor, inklusive de med funktionsnedsättning. Det handlar bland 
annat om att förhindra sexuella trakasserier på offentliga platser, som på 
marknader, arbetsplatser eller skoltransporter och i deras närområde.

För att få till förändring på bred front har vi arbetat både med flickorna 
själva, deras föräldrar och med de aktörer de möter – där de riskerar 
att utsättas för trakasserier. Tonåringar har fått utbildning i jämställdhet 
och påverkan – för att kunna förändra normer – samt kontakt med 
beslutsfattare så att de kan vara med och påverka lagar och beslut som 
rör deras närmiljöer och tryggheten i staden. 

Tryggare transporter
Påverkansarbetet har lett till konkreta åtgärder hos de två större buss-
bolagen och mindre taxiföreningar efter att det hållits dialogmöten där 
unga fick komma med rekommendationer för att öka tryggheten. Till 
exempel särskilda platser för personer med funktionsnedsättningar och 
250 informationsskyltar om att ta hänsyn till grupper med olika behov. Det 
har även hållits jämställdhetsutbildningar för närmare 400 personer inom 
transportsektorn – som motorcykel- och taxiförare – och traditionella 
ledare för att öka förståelsen och förhindra sexuella trakasserier. För att 
stärka tryggheten för flickor med hörsel nedsättning har 139 personer 
inom samma bransch utbildats i teckenspråk.

Marknadsplatser
En plats där flickor och unga kvinnor är extra utsatta är på stadens 
marknader. För att förändra detta har 56 ansvariga på olika marknads-
platser utbildats i ledarskap, översyn av riktlinjer och rapportering av 
övergrepp, liksom i teckenspråk. Hittills har det lett till att tre av nio 
marknader har förbättrat sina riktlinjer efter rekommendationer från unga.

Utöver de praktiska förändringar som redan genomförts för bättre 
trygghet i vardagslivet pågår arbetet med att stärka de ungas röster så 
att de även i fortsättningen kan vara med och påverka sin stad till det 
bättre – och känna sig trygga där de bor. Inom projektet har unga fått 
stöd att organisera sig. 13 små gräsrotsorganisationer har bildats och 
fått utbildningar för att kunna fortsätta påverkansarbetet och förbättra 
tryggheten för flickor och unga kvinnor i staden. 
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Engagerade  
unga i Sverige
Även i Sverige arbetar vi med ungas  
delaktighet i vår verksamhet, både  
internt och externt. I vår styrelse har vi  
två observatörer som bidrar med kun-
skap och viktiga perspektiv. I media 
och påverkansarbete är de ungas 
röster avgörande för vår trovärdighet 
som barnrättsorganisation. Vi har 
unga i olika åldrar, spridda över landet,  
som engagerar sig i vårt ungdomsråd 
och som har deltagit i vårt läger 
Champions of Change. Läs mer om 
vad de unga engagerat sig i under 
verksamhetsåret på s. 42. 

UGANDA: en tryggare  
stad för flickor

Civilsamhället 
behöver stärkas  
– utbildningar online
För att stävja den negativa trenden  
med minskande demo kratiskt utrymme 
har vi under året tillhandahållit olika  
utbildningar för att stärka civilsamhället.  
Ett av de mer omfattande utbildnings-
initiativen var ett onlineprogram med 
åtta kurser. 219 personer från Plan 
International och partners från andra 
organisationer i 17 länder deltog. Vi 
kan redan se att utbildningarna  
lett till att organisationer blivit bättre 
på att stärka civilsamhället så att 
det demo kratiska utrymmet kan 
upprätthållas. 

I Vietnam stöttar Plan International 
en helt ungdomsledd organisation 
som arbetar för jämställdhet.



23

Vi har nu den största ungdomsgenera - 
tionen i historien men majoriteten av dem  
bor i låg- och medelinkomstländer där  
ungas delaktighet inte värdesätts eller  
synliggörs tillräckligt. Lagar och beslut 
som rör unga tar sällan hänsyn till den här 
generationens särskilda utmaningar – eller 
deras idéer och förslag på lösningar. När 
unga deltar i beslutsprocesser eller som 
en del av civilsamhället måste de ses 
som partners. Redan i dag engagerar sig  
mängder av unga i olika sammanhang 
men de behöver backas upp för att bli 
starkare.

Vårt ungdomsprojekt i Latinamerika,  
The Regional Youth Program, finns till för  
att främja ungas deltagande och påverkan, 
till exempel genom att skapa givande 
forum för unga och möjligheter för dem 
att bygga nätverk. Vi samarbetar med 
18 ungdomsledda grupper i Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Colombia och Bolivia för att med deras 
kraft skapa mer jämlika och jämställda 
samhällen.

I El Salvador har grupperna anordnat 
fyra informationskampanjer om mäns 
våld mot flickor och kvinnor, klimat-
förändringar och covid-19 samt sju 
digitala forum för tonårsflickor om sex  
och samlevnad – med en feministisk 
utgångs punkt. De har också hållit i 
seminarier och utbildningar och nått över 
30 000 personer vid fysiska träffar. 

De colombianska ungdomsgrupperna 
har anordnat aktiviteter för 2 400 unga 
och våra partners i Guatemala har haft 
över 800 deltagare i sina aktiviteter. I 
Nicaragua har de bland annat arbetat 
med stora väggmålningar för att lyfta 
sexuella trakasserier i det offentliga 
rummet. I Honduras har de tagit fram en 
plattform med information om sexuella 
och reproduktiva rättigheter – den första i 
sitt slag i landet.

Av Bangladesh 158,5 miljoner invånare beräknas 30 procent vara mellan  
10 och 24 år. Trots det saknar just unga möjlighet att delta i viktiga beslut 
som påverkar deras liv, vilket innebär att regeringen tar fram regelverk 
och planer som inte alltid speglar de ungas verklighet. Dessutom finns 
det många brister gällande sexuella och reproduktiva rättigheter. Landet 
har, till exempel, södra Asiens högsta andel tonårs gravidi teter och bland 
de högsta siffrorna för barnäktenskap i världen. De tabun som omgärdar 
ungas sexualitet gör också att vuxna inte pratar öppet om de här frågorna, 
vilket leder till att unga saknar kunskap om både kroppen och sina rättigheter.

Som en del av projektet Generation Change!, som genomförs i 21 länder, 
driver vi därför ett delprojekt som ska öka ungas engagemang i civilsamhället 
– med särskilt fokus på flickors deltagande – och ge kunskap om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter liksom om sexuellt och könsbaserat våld. 
Delprojektet täcker alla 64 distrikt i Bangladesh.

År 2006 startades en nationell arbetsgrupp med och för barn, som stöttades 
av både Plan International och Rädda Barnen. Gruppen finns representerad 
i alla landets distrikt och har även ett parlament vars ledamöter väljs av 
medlemmarna. I början fokuserade de på att följa upp arbetet mot sexuellt 
våld och utnyttjande men numer ser gruppen över barns rättigheter generellt.

Det här projektet har tagit avstamp i barnens arbetsgrupp och har bland 
annat utbildat 616 barn därifrån i sexuella och reproduktiva rättigheter och 
hälsa samt barns skydd. De har också fått verktyg för att kunna påverka 
beslutsfattare. Varje månad har det hållits möten på distriktsnivå för att 
diskutera barns situation och ta fram handlingsplaner. Det har bland annat lett 
till att fem barnäktenskap har kunnat stoppas.

183 barn, mellan 12 och 18 år, från hela landet deltog i en nationell träff 
anordnad av barnparlamentet, där även utbildningsministern deltog. Barnen 
delade sina åsikter och perspektiv gällande bland annat utbildning, hälsa 
och hur deras rättigheter påverkats av pandemin. De genomförde också en 
enkätundersökning bland unga som de kunde presentera för beslutsfattare.

Vi har också tagit fram en digital utbildningsplattform, anpassad för unga,  
med gratis kurser i ämnena sexuella rättigheter, våld mot flickor och kvinnor 
samt barns skydd. 38 070 personer använder plattformen och hittills har  
450 personer slutfört utbildningar och fått ut intyg.

Det mest positiva med projektet är att andelen barn och unga som deltar i allt 
från att planera och budgetera för nya riktlinjer till att genomföra och följa upp 
dem – både nationellt och lokalt – har ökat från 4 till 25 procent.

Barnen i Bangladesh har fått en röst

Unga tar täten  
för förändring  
i Latinamerika



Humanitära  
kriser
Nöden i världen har förvärrats och allt fler människor behöver 
humanitärt stöd. Den här utvecklingen drivs på av konflikter, 
politisk instabilitet, pandemin och klimatkrisen. Verksamhetsåret 
har liksom föregående år visat på ett ökat behov av humanitära 
insatser. FN:s rapport om det humanitära läget i världen, publicerad 
i slutet av 2021, beräknar att 274 miljoner människor är i behov 
av humanitär hjälp – en fördubbling på fyra år. Barn, särskilt 
flickor, drabbas hårt av humanitära kriser och arbetet för att skapa 
motståndskraft blir allt viktigare. 

K
limatförändringar leder till  
fler och förvärrade väder-
relaterade katastrofer, med 
bland annat torka, extrema 
stormar och översvämningar. 
Behovet av att bygga upp 

samhällen igen och se till att barn 
kan komma tillbaka till en vardag 
med skola och skydd från våld blir 
därmed enormt. Barn som är på flykt 
eller lever i konfliktområden är särskilt 
sårbara – vi ser också 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. 

Vid kriser i samhället ökar risken för 
våld, utnyttjande och övergrepp på 
barn och här har pandemin slagit hårt  
mot barns – inte minst tonårsflickors – 
rätt till skydd. Åtgärder som utegångs-
förbud och isolering under pandemin 
har gjort det svårare för oss att nå 
ut och leverera humanitärt stöd i de 
pågående kriser där vi arbetar, men 
det finns många goda exempel där vi 
har lyckats ställa om verksamheten 
på ett bra och effektivt sätt. Genom 
investeringar med fokus på de 
globala målen kan vi vända den här 
utvecklingen. 

Syftet med Plan International Sveriges 
humanitära insatser är att rädda liv, 
lindra nöd och upprätta värdighet 
för människor som drabbas av 
väpnade konflikter, naturkatastrofer 
och andra krissituationer. Vår 
ambition är att ytterligare förstärka 
våra insatser i humanitära kriser 
och ställa om projekt för att anpassa 
oss till de enorma behov som finns. 
Ur kriser som pågår under lång tid 
uppstår humanitära behov och Plan 
International Sverige lägger stor vikt 
vid arbetet med att stötta och bygga 
upp motstånds kraften hos barn och 
ungdomar.

På kort sikt handlar det om att barn 
får skydd och stöd genom barnvänliga 
och säkra platser, psykosocialt stöd, 
tillgång till utbildning och kunskap 
om sin kropp och sina rättigheter. På 
längre sikt bidrar Plan International 
Sveriges arbetet till att förändra attityder, 
normer och skadliga traditioner, så 
att flickor till exempel inte ska tvingas 
gifta sig eller lämna skolan för att 
arbeta. Parallellt pågår arbete med 
att påverka lagstiftning för att barns 
rättigheter ska efterlevas. 

 »
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I de områden där vi arbetar är det vanligt med natur-
katastrofer av olika slag. I fjol drabbades Guatemala hårt 
av orkanerna Iota och Eta. Det ledde till översvämningar, 
jordskred och slamströmmar och fick påtagliga konsekvenser 
för de omkring fem miljoner människor som lever i de hårt 
drabbade områdena.

Målet med vårt projekt i den här regionen har varit att 
minska konsekvenserna som den här typen av katastrofer 
får för befolkningen och samhällsstrukturerna. I ett land 
som ofta drabbas av cykloner, jordbävningar och andra 
naturkatastrofer är det viktigt att investera i och skapa bra 
samordning och välfungerande arbetsgrupper på flera 
nivåer: regionalt, kommunalt och lokalt.

Om det finns välfungerande planer för att hantera kriser 
och katastrofer minskar riskerna för att den drabbade 
befolkningen hamnar i en förvärrad situation efter en 
katastrof. På detta sätt förebygger man även fattigdom, 
som ofta drabbar den redan utsatta befolkningen efter en 
katastrof som denna. Hittills har femton samhällen tagit 
fram kapacitetsstärkande åtgärder och påbörjat utbildningar 
i skydd och att minska risker. 273 ledare från olika 
samhälls funktioner har deltagit i utbildningarna som bland 

annat behandlar regelverk för riskhantering, riskanalys, 
samordning och lokala beredskapsplaner. 

Det har också funnits andra skyddsaspekter i det 
förebyggande arbetet, nämligen att skapa medvetenhet 
och engagemang hos befolkningen så att de besitter både 
kunskap och förmåga att hävda sin rätt att skyddas från 
våld och att få leva i trygghet och säkerhet. 296 ledare 
från femton samhällen har utbildats i de lagar som 
finns för att förebygga och skydda mot våld. I skolor har 
beredskapsplaner tagits fram för att barn ska förstå vilka 
risker som finns och vad de ska göra om det sker en 
naturkatastrof, till exempel hur de ska ta sig från skolan  
på ett säkert sätt och var de ska söka skydd.

Själva katastroferna innebär stora risker i sig, men de 
ökar också risken för att barn och unga ska utsättas för 
kränkningar och övergrepp. Därför har 299 vuxna från 
femton lokala skyddsnätverk fått utbildning i barns rätt till 
skydd för att förbättra stödet till barn som drabbats, så att 
de kan få kvalificerad vård och möjlighet att rapportera 
missförhållanden och våld. Kvinnorna, som var i majoritet 
under utbildningarna, är med och bidrar med viktiga insikter 
om vilka skyddsbehov som finns.

Skydd och motståndskraft i Guatemala

296  
ledare från femton  samhällen har utbildats i  de lagar som finns för att  förebygga och skydda  

mot våld



Kamerun är ett krisdrabbat land, med ett flertal pågående 
kriser, bland annat konflikter och klimatpåverkan runt 
Tchadsjön i norr, väpnade konflikter i västra delarna av 
landet och flyktingar från Centralafrikanska republiken i öst.  
I den beväpnade konflikten i väst som nu är inne på sitt sjätte  
år, är 2 miljoner människor drabbade varav 1,4 miljoner är 
i behov av humanitärt stöd. 574 000 människor befinner 

sig på flykt i andra delar av landet. För 
barnen har situationen 

varit extra svår. Bland 

Fredsbevarande insatser i Myanmar
I de norra delarna av staten Rakhine i Myanmar har människorna levt med 
konflikter sedan 2012. År 2016 fick Myanmar sin första demokratiska regering 
på över femtio år. Samma år attackerades gränsövergångar mellan 
Rakhine och Bangladesh varpå militären sattes in i området och den 
humanitära krisen förvärrades. Hundratusentals rohingyer – den 
muslimska minoriteten i Myanmar – flydde till Bangladesh och över 
hundratusen människor drevs på flykt inom landet. 

Under året har vi arbetat med ett fredsprojekt i Rakhine – där 
sport har fungerat som enande kraft. För att minska spänningarna 
mellan rohingyer och Rakhine-bor fick 2 845 ungdomar i sexton 
byar först spela fotboll inom sina respektive grupper för att sedan 
mötas och spela tillsammans. Arbetet har byggts upp med stor 
medvetenhet om den svåra kontexten, med målet att öka tilliten 
mellan grupperna i en svår konfliktsituation. 

Utifrån de första aktiviteterna har det sedan byggts upp freds-
grupper och -nätverk, där ungdomar har ordnat gemensamma 
aktiviteter och setts för att prata både om samhället och vardagslivet. 
Dessa grupper och nätverk har redan förbättrat relationen och dialogen 
mellan folkgrupperna, liksom förstärkt känslan av gemenskap dem emellan.

Kamerun: barns skydd och hälsa i konflikter
annat har 700 000 elever fått sin skol gång avbruten. Lärare, 
studenter, skolor och vård inrättningar har attackerats. I 
denna kris ser Plan International hur flickor och pojkar utsätts 
för sexuellt våld och trakasserier samt att barnäktenskap, 
ofrivilliga graviditeter och rekrytering till väpnade grupper är 
utbrett. 

Den låga vaccinationstakten under pandemin har också 
gjort att landet behövt behålla restriktioner under längre 
perioder, vilket ökat risken för att barn ska utsättas för till 
exempel sexuellt våld, samtidigt som möjligheterna att få 
vård eller stöd begränsats. 

Plan International Sverige jobbar med barn, vårdnads-
havare och socionomer för att stärka skyddet av barn, 
säkra att de har en trygg miljö samt se till att de får bra 
och kvalitativt stöd när de behöver det. 90 procent av 
personalen inom socialtjänst och andra myndigheter har 
uppgett att de fått ökad kunskap om barns skydd efter våra 
utbildningar, vilket i sin tur lett till att 600 barn i behov av 
skydd fått sina ärenden hanterade på ett snabbt, tryggt och 
kvalitativt sätt. För att stärka barns hem miljö jobbar vi på  
olika nivåer i samhället, till exempel har 1 250 vårdnads-
havare deltagit i föräldrakurser med fokus på hur de kan ge 
sina barn en trygg miljö att växa upp i.

För att höja både kunskapsnivån och motståndskraften 
har vi hållit i utbildningar för 2 427 unga om sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter, till exempel om 
puberteten och menshälsa. Dessutom har 3 427 barn fått 
hygienkit med bland annat tvål, tandborste och tandkräm. 
Flickorna har även fått mensprodukter för att kunna delta i 
aktiviteter och leva som vanligt. 
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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. Vi 
har arbetat enligt strategin som löper fram till 2022 
för att bli den ledande barnrättsorganisationen för  
flickors lika villkor. Under verksamhetsårets färdig-
ställdes den nya strategin med fem nya strategiska 
mål fram till 2027. Mer om de strategiska områdena 
finns att läsa på s. 33–34. 

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 78 länder. I de länder där vi bedriver projekt 
samarbetar kontoren med lokala organisationer.  
Läs mer om organisationen på s. 2, 9 och 32–33. 

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 33. 

Vilken kapacitet och vilket kunnande  
har ni för att uppnå ert mål? 
Plan International är aktiva i 78 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 85 år. Den expertkunskap som finns 
inom organisationen arbetar vi med att sprida – 
bland annat genom olika tematiska nätverk – och 
utveckla. 

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 projekt använder samma 
metod för planering och genomförande. Läs mer om 
hur vi mäter resultat på s. 9.

Vad har ni åstadkommit såhär långt?
Trots ett kraftigt bakslag för 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. Läs 
mer om 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. 14–19, Barns och ungas rätt till 
delaktighet på s.20–23 och vårt arbete i Humanitära 
kriser på s. 24–27.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Plan International Sverige Insamlingsstiftelses 
styrelse och generalsekreterare avger härmed 
redovisning för verksamheten under året 2021-07-01 
till 2022-06-30

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 78 länder med över 10 000 
anställda och tusentals volontärer. Tjugo länder är 
insamlingsländer och Sverige är ett av dem, med 
uppgift att samla politiskt stöd för våra frågor samt 
ge finansiellt stöd och bistå med kompetens  
till programländerna i Asien, Afrika, Latinamerika 
och Mellanöstern.

För att få inflytande över den globala politiken 
för barns rättigheter och jämställdhet har Plan 
International fyra påverkanskontor. 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.

Vi har kontor i programländerna och samarbetar 
med partnerorganisationer. På så sätt kan vi arbeta 
nära – och tillsammans med – befolkningen för att 
skapa långsiktiga och hållbara förändringar. Våra 
projekt 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 projekten. Vi bidrar också med 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 behov 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 
utvecklingsprojekt 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 externt med samarbets-
partners, 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



33

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 projekt 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 
2022 gick 85,5 procent av Plan International 
Sveriges intäkter till ändamålet och 14,5 procent 
till insamling och administration. Plan International 
Sveriges kontonummer är 9007311 och 9007014 
(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 både i projekt och i kommunikation. 
Vi har också haft 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 av barns, speciellt flickors, rättigheter 
är vanliga, och där tonårsflickors behov ofta faller 
mellan stolarna. 

Under verksamhetsåret slutfördes arbetet med 
den nya strategin, både globalt och i Sverige. Den 
kommer ha större fokus på flickor och unga samt 
på att stärka effekten av våra projekt. Den lyfter 
också vikten av att ha jämbördiga partnerskap med 
aktörer i våra programländer, hur vi effektivare kan 
engagera svenska aktörer för barns rättigheter, med 
fokus på flickor, och hur vi kan samla in mer pengar 
för detta ändamål. Strategin börjar vägleda arbetet 
från och med juli 2022.

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.

 
De fem nya strategiska områdena som gäller 
2022–2027:
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Våra insatser ska 
göra skillnad för 
barns rättigheter 
och flickors lika 

villkor

Stärkt påverkan 
och engagemang 

för barns rättigheter 
och flickors lika 

villkor

En effektivare och 
mer flexibel global 

organisation

Vi stärker barns 
rättigheter och 

flickors lika villkor 
i Sverige

En effektivare 
och mer flexibel 
organisation i 

Sverige

Fem strategiska mål

• Större effekt: I våra rättighetsbaserade program utgår vi från lokala 
behov, strävar efter större effekt och samarbetar i jämlika partnerskap 
med civilsamhällesaktörer. Tillsammans arbetar vi för ett långsiktigt 
hållbart samhälle för barn med ett särskilt fokus på flickors lika villkor.

• Effektivare och jämställda humanitära insatser: Plan International 
gör fler och effektivare humanitära insatser – alltid utifrån de 
humanitära principerna och med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

• Mer resurser för barns rättigheter och flickors lika villkor: Vi 
bidrar till att stärka vår fadderverksamhet och samlar in mer medel 
från såväl privatpersoner som företag och institutionella givare. Vi 
bidrar med mer flexibel finansiering för programverksamhet.

• Vi kommunicerar för att öka  
kunskapen och engage-
manget för våra frågor hos 
allmänheten och relevanta 
aktörer.

• Vi påverkar politiker och 
beslutsfattare så att barns 
och ungas rättigheter – 
med ett fokus på flickor – 
prioriteras och får resurser.

• Vi bidrar till en effektivisering 
av det globala huvudkontoret, 
de regionala kontoren och 
programverksamheten, liksom  
av vår förmåga att tillsammans 
stärka barns rättigheter och 
flickors lika villkor.

• Vi efterfrågar alltid lokal 
förankring och lokalt ledar-
skap och arbetar tillsammans 
med civilsamhället i jämlika 
partnerskap.

• Vi ser över behov och 
möjligheter för verksamhet 
i Sverige.

• Vi undersöker 
finansieringsmöjligheter 
för en långsiktigt hållbar 
satsning.

• Vi låter vår gemensamma 
värdegrund – tillsammans, 
öppenhet, handlingskraft och 
långsiktighet – genomsyra vårt 
arbete för ett mer hållbart och 
inspirerande medarbetarskap och 
ledarskap.

• Vi arbetar långsiktigt för att stärka 
kompetensutveckling, arbetsglädje 
och mångfald inom organisationen.

• Vi strävar efter ännu bättre och 
effektivare samarbete internt för att 
stärka gemensamma resultat för 
barns rättigheter och flickors lika 
villkor.
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret

Verksamhet i Europa: stöd till  
barn på flykt från Ukraina
I mars tvingades miljontals barn och familjer fly  
från sina hem i Ukraina till närliggande länder. För 
att kunna göra en insats reste några av Plan  
International Sveriges anställda från program-
avdelningen och insamlingsavdelningen till Polen,  
Moldavien och Rumänien för att intervjua flyktingar  
från Ukraina samt identifiera behov och 
samarbets partners. Plan International Sveriges 
expert på skydd av barn i katastrofer var också 
på plats och hjälpte till att lägga upp system och 
aktiviteter anpassade för barn och familjer på 
flykt. Denna insats är en del i Plan Internationals 
arbete för att öka verksamheten vid humanitära 
katastrofer.

Engagemanget i Sverige för att stötta de drabbade 
människorna har varit enormt. Från privata givare 
och företag samlade vi in 1,1 miljon kronor som 
har gått till lokala organisationer som jobbar på 
plats dygnet runt för att stötta barn och familjer 
som flytt från Ukraina. Vi har ökat rekryteringen av 
katastroffaddrar under krisen och deras långsiktiga 
stöd gör det möjligt för oss att kunna hjälpa de som 
behöver det som mest, där läget är akut.

Digitalisering och system

Power BI på plats!
Under 2022 har vi infört ett nytt verktyg som hjälper 
oss arbeta mer datadrivet. Vi har byggt upp  
analysförmåga och ett antal rapporter för två  
avdelningar – ekonomi samt insamling och  
kommunikation – i ett första steg, men målsätt-
ningen är att hela kontoret ska kunna dra nytta av 
detta verktyg i sitt strategiska analysarbete.

Säkrare IT för verksamheten
Vi har under verksamhetsåret arbetat intensivt med 
att minska den gemensamma tekniska skulden 
och med att höja säkerheten i användningen av 
datorer och telefoner. Syftet är att minska risken 
för obehörig åtkomst till information och data 
samt intrång från externa parter. För att kunna 
se till helheten för såväl de tekniska delarna som 
organisationens medvetenhet om till exempel 
risker – och för att förenkla arbetat framåt – har alla 
aktiviteter samlats i ett program kallat Modern and 
Secure Workplace. 

Till hösten kommer vi att vara bättre rustade med 
säker program hantering och en väl förberedd moln - 
lösning som gör det möjligt att genomföra kommande 
systemförändringar på ett säkert och effektivt sätt.

Pandemin fortsatte –  
men Sverige öppnade upp
Under en stor del av verksamhetsåret har flertalet 
medarbetare fortsatt arbeta hemifrån, i linje med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men 
när restriktionerna togs bort i början av 2022 
började vi arbeta minst två dagar i veckan på 
kontoret och det digitala arbetssätt vi börjat vänja 
oss vid övergick till hybridarbete – alltså både 
fysiskt på kontoret och digitalt hemifrån. 

Den globala organisationen har fått anpassa och 
ställa om mycket av den operativa verksamheten 
i våra projekt utifrån rådande förutsättningar. 
Smittspridning, nedstängningar och olika typer av 
restriktioner har tidvis skapat utmaningar för att 
kunna genomföra de ordinarie uppdragen men det 
har också lett till digitala och kreativa lösningar i den 
mån det gått. Ju mer samhällen öppnat upp, desto 
större fokus har till exempel lagts på att se till att alla 
barn, även flickor, kommer tillbaka till skolan. 

Profilerande och kunskapshöjande 
kampanjer

Internationella flickdagen #FörAllaFlickor
I samband med den internationella flickdagen den  
11 oktober valde vi att fokusera på varför det behövs  
en flickdag – och lyfte de utmaningar vi fortfarande 
står inför, med miljontals flickor som gifts bort 
och står utan utbildning till exempel – under 
#FörAllaFlickor. Drygt 250 personer delade våra 
poster under hashtaggen och likaså gjorde 35 
influerare och kända profiler med en total räckvidd på 
cirka två miljoner, bland andra Lisa Nilsson, Agneta 
Sjödin, Sarah Dawn Finer, Parisa Amiri, Nilla 
Fischer, Moa Herngren och Ida Östensson. 

Liksom tidigare år genomförde Plan International 
Sverige takeovers då flickor tog över viktiga 
positioner runt om i världen, bland annat på 
13 svenska ambassader. I Sverige följde en av 
medlemmarna i vårt ungdomsråd utrikesminister 
Ann Linde under en dag och intervjuades 
sedan av Dala-Demokraten och Kamratposten 
om vikten av att ge flickor en röst. En annan 
ungdomsrådsmedlem fick ta över som vd på  
Astra Zeneca, vilket uppmärksammades i både 
Expressen och Mölndalsposten.
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Plan Internationals årliga globala rapport, State of the  
World’s Girls, handlade om falsk information på  
nätet och hur det drabbar flickor. En ungdomsråds-
medlem fick berätta om rapporten i Nyhetsmorgon 
och den lyftes även i andra medier.

Dagen mot kvinnlig könsstympning
Utifrån att könsstympning är en fråga vi arbetar 
med och som engagerar många, samtidigt som 
dagen mot kvinnlig könsstympning vanligtvis 
inte uppmärksammas stort i Sverige, valde vi att 
göra en större satsning i år. För att öka kunskapen 
och få fler att engagera sig mot könsstympning 
tillsammans med oss spelade vi in en informations-
film med författaren och bloggaren Flora Wiström, 
Instagram-aktivisten Danny Lam, kläddesignern 
Sanne Josefson, en nuvarande och en tidigare 
ungdomsrådsmedlem samt en fadder. 

Filmen publicerades på webben och Youtube samt 
annonserades i sociala medier, där den hade en 
räckvidd på drygt 600 000. Hela filmen på webben 
sågs bara av drygt hundra personer men den 
kortare annonsversionen hade närmare 23 000 
visningar – så det viktigaste budskapet fick ändå 
bra spridning. 

På själva dagen var vår generalsekreterare med i 
Nyhetsmorgon och pratade om könsstympning och 
de allvarliga konsekvenser det får för flickor runt 
om i världen. Tillsammans med organisationerna 
Existera och Unizon gick vi ut med en debattartikel 
i Aftonbladet om att använda befintlig lagstiftning 
för att skydda flickor från könsstympning. Dessutom 
skrev vårt ungdomsråd och deltagare från vårt  
ungdomsläger Champions of Change en insändare  
om nolltolerans mot könsstympning som 
publicerades i sju lokaltidningar, bland annat 
Hallandsposten, Sydsvenskan, Barometern och 
Östersundsposten.

Nytt kontor, mer hybridarbete
Under året har vi flyttat till ett nytt kontor som 
är ungefär hälften så stort som det tidigare. Det 
innebär att vi fortsätter hålla hyreskostnaderna nere 
samtidigt som vi anpassar oss till mer hybridarbete, 
det vill säga att medarbetarna delar sin tid mellan 
kontors- och distansarbete.

Tre faktorer var vägledande inför flytten: att ha ett 
centralt beläget kontor för att kunna fortsätta vara 
en attraktiv arbetsgivare och behålla kompetenta 
medarbetare, att utgå från hållbarhet och återbruk – 
till exempel tog vi med oss många av inventarierna 
– och att få till mer samarbete mellan olika team.

Nedskärningar i biståndet  
– och debatten som följde
Till följd av kriget i Ukraina beslutade regeringen 
under våren 2022 att frysa drygt nio miljarder 
kronor som skulle gått till internationellt bistånd 
för att i stället använda pengarna till mottagandet 
av ukrainska flyktingar i Sverige. Detta fick stor 
påverkan på det svenska civilsamhället, med 
konsekvenser för verksamhet över hela världen.

För Plan International Sverige har neddragningarna 
på civilsamhällesstödet liksom informations- och 
kommunikationsanslaget från Sida inneburit 
åtstramningar och omfördelning av resurser. 
Under våren har vi, tillsammans med andra 
civilsamhällesorganisationer och nätverket Concord, 
varit en stark röst i debatten mot neddragningarna. 
Vi har drivit linjen att Sverige självklart ska ta emot 
människor som tvingats på flykt, men att vi har råd 
att göra det utan att ta resurser från de människor 
i världen som lever i störst utsatthet och fattigdom. 
Det var ett kortsiktigt beslut med potentiellt 
långsiktigt negativa konsekvenser.

För att skapa debatt har vi strategiskt använt sociala  
medier, främst Twitter, för att nå beslutsfattare och 
journalister. Vi har skrivit egna och undertecknat 
andra organisationers debattartiklar. Vår general-
sekreterare har intervjuats i Global Bar Magazine 
och medverkat i en paneldebatt anordnad av Global 
Bar. Två medarbetare i Afrika och Asien har också 
kommenterat nedskärningarna i Ekot.

Redan före neddragningarna arbetade vi aktivt med 
påverkansarbete för att få de politiska partierna  
att hålla fast vid det så kallade enprocentsmålet, 
det vill säga att en procent av BNI ska gå till 
internationellt utvecklingssamarbete. Detta för att  
vissa partier inför valrörelsen 2022 gått ut med 
att de vill sänka biståndet till 0,7 procent av 
BNI, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för 
fattigdomsbekämpningen, demokratiutvecklingen 
och jämställdhetsarbetet globalt.

Hållbarhetsupplysningar
Miljöfrågor 
Plan International Sverige har höga ambitioner 
gällande klimat- och miljöarbetet, som ingår som 
en naturlig del i många av våra program och 
alltid är integrerat i vårt arbete. Miljöpolicyn från 
2019 har tydliga mål och en handlingsplan med 
åtgärder som vi arbetar efter. Tre huvudområden 
för organisationens miljöpåverkan har identifierats: 
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resor, upphandlingar och ett grönare kontor. Under 
pandemin har vi haft reseförbud och även efter att 
restriktionerna släpptes reser vi mindre än tidigare. 
Vid flytten till vårt nya kontor bytte vi elleverantör 
till en som har Naturskyddsföreningens strängaste 
märkning – Bra Miljöval – och vi har återanvänt de 
möbler vi hade i de gamla lokalerna. Fastigheten 
vi flyttat in i ägs av Fabege som har höga 
hållbarhetsmål. 

Arbetsmiljö 
Pandemin lärde oss att arbeta digitalt på distans 
och använda Teams som mötesverktyg. Personalen 
har uttryckt att de uppskattar att få möjlighet att 
arbeta hemifrån även i fortsättningen då det finns 
fördelar som att slippa daglig pendling. Vi har landat 
i att fortsätta med hybridarbete där vi är välkomna 
att vara på kontoret alla dagar i veckan, men 
förväntas vara på plats minst två dagar. Den ena 
dagen är gemensam för alla på samma avdelning 
och den andra dagen väljer medarbetaren själv. 

I våra nya lokaler har vi fokuserat på öppenhet, 
gemenskap och samarbete i en inkluderande 
arbetsmiljö. Vi har inte längre fasta platser utan du 
tar ett skrivbord som är ledigt. Utöver skrivborden 
finns mötesrum samt en stor loungeyta där många 
också väljer att sitta när de arbetar. 

Under året har vi fått vi nya skyddsombud som 
deltagit i den partsgemensamma utbildningen 
Bättre Arbetsmiljö. 

Anställda i andra länder 
Plan International Sverige sänder inte ut 
medarbetare på längre uppdrag. Om svenska 
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. Snittet under året har för trivsel legat på 
70 procent och de anställda upplever att de har 102 
procent att göra, alltså lite mer än vad de egentligen 
hinner med. 

Inför flytten till nytt kontor genomfördes en enkät-
undersökning för att ta in personalens åsikter om 
bland annat nytt arbetssätt, vilka aktiviteter kontoret 

skulle ge möjlighet till samt synen på hybridarbete. 
Undersökningen låg sedan till grund för kontorets 
utformning och de riktlinjer för hybridarbete som 
infördes. 

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

Jämställdhets- och mångfaldsarbete 
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet utgör en 
integrerad del av verksamheten, och det finns en hög 
medveten het. Vi har en aktiv likabehandlingsgrupp 
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 kompetens-
utveckling 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 global organisation. Vi delar också 
kunskap internt i till exempel lunchföredrag.

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



38

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. 
Många av våra medarbetare har yrken där vi inte 
bara konkurrerar med organisationer som liknar 
vår, utan även med övriga arbetsmarknaden i 
Stockholm. Vi har märkt av att det är stor rörlighet 
på Stockholms arbetsmarknad och att vi inte kan 
konkurrera med lön. 

Personalomsättningen var under året 24,7 procent, 
inklusive de som till exempel varit studielediga och 
sedan sagt upp sig.  

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. 

Resultat och ställning 
Plan International Sverige är en insamlingsstiftelse 
med syfte att samla in pengar för att stärka barns 
rättigheter och flickors lika villkor. Stiftelsen har 
även ett dotterbolag, Plan Produktion AB. Bolaget 
hanterar konsulttjänster relaterade till vårt syfte och 
ändamål som utförs till andra organisationer inom 
federationen Plan International.

Intäkter 
Vår verksamhet möjliggörs tack vare finansiering 
från privata givare, företag, stiftelser och offentliga, 
institutionella givare. 

Plan International Sveriges totala intäkter uppgick 
2022/2021 till 488 (528) MSEK, en minskning med 
8 procent jämfört med föregående år.

Minskningen av intäkter beror framförallt på att vi  
haft färre eller minskade bidrag från de institutionella 
givarna Sida och EU. Flera av våra stora Sida- och 
EU-finansierade projekt har avslutats under året och 
omständigheter i programländerna – som effekterna 
av pandemin, politisk instabilitet och väpnade 
konflikter – har även försenat vissa av projekten. 

Totala intäkter under verksamhetsåret 
2021/22 är 488 MSEK

Härifrån kommer pengarna

 Månadsgivare: 243 MSEK
 Engångsgåvor: 5 MSEK
 Företag & Stiftelser: 5 MSEK
 Svenska Postkodlotteriet: 21 MSEK
 Sida: 187 MSEK
 EU: 12 MSEK
 Övriga bidrag: 15 MSEK
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Vi ser nu också den fulla effekten efter utfasningen 
från Sida HUM.

Gåvor 274 (271) MSEK +1%  
Intäkterna från månadsgivare och faddrar uppgick 
till 243 (240) MSEK +1,5%. 

Under året som gick har vi haft en fortsatt stabil 
nyrekrytering. Vi har också sett att satsningar på 
våra befintliga givare har gett positiva resultat. Med 
relevant och aktuell information om vår verksamhet 
och vad givarna bidrar till, i kombination med ökad 
service och support, har vi stärkt relationerna 
och minskat avsluten, vilket bidragit till tillväxten 
för privatinsamling. Ökningen beror på höjning av 
snittbelopp per månadsgivare och fler betalande 
Flickafaddrar.

Engångsgåvor uppgick till 5 (4) MSEK. Det är fortsatt 
hård konkurrens på marknaden för engångsgåvor 
men vi fortsätter att stärka vårt varumärke och vår 
position, även inom det humanitära området. Detta 
märktes bland annat i samband med konflikten i 
Ukraina. Vi ser redan nu att vi ökat intäkterna från 
testamenten, men att det finns förutsättningar att 
fortsätta detta arbete. 

Intäkter från företagssamarbeten har ökat jämfört 
med tidigare år och uppgick till 4,6 (4,2) MSEK. 
Antalet företagssamarbeten har ökat under året 
och Plan International upplevs som en attraktiv 
organisation för företag i alla branscher som vill 
investera i hållbar utveckling. Aim’n och Desenio 
Group är exempel på nya företagspartners till Plan 
International Sverige. Flera företagspartnerskap har 
förlängts under året, till exempel vårt samarbete 
med Greencarrier och Studentbostäder.

Det årliga stödet från Svenska Postkodlotteriet 
(SPL) uppgick till 21 (23) MSEK.

Bidrag 214 (257) MSEK -17%
Det totala bidraget var 214 MSEK, varav offentliga 
bidrag uppgick till 204 (251) MSEK. 

Sida

Bidragen från Sida uppgick till 187 (220) MSEK.  
Sida bidrar till Plan Internationals programverksamhet 
i över 25 länder inom både långsiktigt utvecklings-
samarbete och humanitära insatser. Utöver vårt 
anslag från Sida till stöd för civilsamhället får 
vi bidrag via svenska ambassader. Under året 
har vi – tillsammans med våra programländer 
– fortsatt anpassa verksamheten till rådande 
restriktioner på grund av pandemin och planera 

om i pågående projekt. Omställningen har varit 
framgångsrik och vi ser att implementerings takten i 
vår programverksamhet har påverkats mindre under 
det här verksamhetsåret jämfört med i början av 
pandemin. Minskningen av bidrag från Sida gäller 
humanitära projekt -6 MSEK, civil samhällesprojekt 
-8 MSEK och ambassadprojekt -19 MSEK. 
Minskningarna beror på vissa förseningar i projektet 
till följd av regeringens avräkningar på biståndet, 
men också på att flera stora ambassadprojekt 
avslutats under året. Vi ser nu också den fulla 
effekten av utfasningen av Sidas humanitära stöd.

EU

Intäkterna för bidrag från EU var 12 (22) MSEK. 
Flera större EU-projekt avslutades under året men 
vi säkrade också ett nytt EU-bidrag som främst 
stöttar civilsamhället och skolor i Togo.

FN

Våra bidrag från FN kommer främst från UNOCHA 
och UNICEF med särskilt fokus på humanitära 
insatser. Bidrag från FN uppgick till 5 (9) MSEK 
under året. Dessa medel bidrar till vårt humanitära 
arbete i Etiopien, Sudan och Kamerun.

Övriga

Övriga offentliga och insamlade bidrag har ökat  
och uppgick till 9 (5) MSEK vilket framför allt 
beror på bidrag från Svenska Postkodlotteriet och 
Radiohjälpen.

Under året har vi mottagit finansiering från Svenska 
Postkodlotteriet för ett gemensamt projekt med 
WaterAid som ska öka kunskapen, bryta tabun och 
undanröja praktiska hinder för menstruerande flickor 
i Bangladesh, detta inom ramen för deras tematiska 
satsning på flickors utbildning.

Under året har även partnerskapet med 
Radiohjälpen förstärkts, då vi har fått samtliga 
fem ansökningar beviljade. Det visar att Plan 
International Sverige har lyckat positionera sig 
som en relevant aktör och pålitlig partner i både 
utvecklings- och humanitära kontexter. 

Genom Musikhjälpens finansieringsström har vi fått 
8 MSEK i finansiering för två projekt i Mellanöstern 
(Libanon och Jordan) för att motverka olika former 
av barnarbete.

Genom Världens Barn har Radiohjälpen beviljat stöd  
till ett projekt i Guatemala som ska motverka risken  
för trafficking för unga kvinnor i en migrationskontext. 
Vi har också fått finansiering från Radiohjälpen på 
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10 MSEK till våra humanitära insatser i Ukrainas 
grannländer.

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

Ändamålskostnader 417 (453) MSEK  
Kostnader för att åstadkomma konkreta och kvalitets - 
säkrade resultat för barns rättigheter och flickors lika  
villkor benämns som ändamålskostnader. De består  
av programkostnader på Plan Internationals 
programkontor runt om i världen, programstöds-
kostnader av personal i Sverige samt kostnader för 
information och opinionsbildning som bedrivs i  
enlighet med vårt syfte. De minskade ändamåls-
kostnaderna i kronor är relaterade till minskade 
intäkter vilket gjort att vidareförmedlingen av 
medel till programverksamhet utanför Sverige 
har minskat. Andelen av intäkterna som går till 
ändamålskostnader är fortsatt hög, 85,5 procent  
av insamlade medel. Plan International Sverige 
stödjer program i 36 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 
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. 

Insamlings- och administrationskostnad 
71 (71) MSEK 
Insamlingskostnaderna uppgår till 52 (57) MSEK.

Administrationskostnaderna uppgår till 19 (15) MSEK.  
Plan International arbetar för att administrations-
kostnaderna ska vara skäliga i förhållande till 
ändamålskostnaderna samtidigt som vi följer 
riktlinjer, regler och lagar, säkerställer god intern 
kontroll och uppföljning samt är en bra arbetsgivare. 

Vi kan se en ökning av administrationskostnaderna 
under året till följd av kontorsflytt och investeringar i 
ett nytt analyssystem.

Så fördelas pengarna 
per fokusområde 2021/2022

 Barn och ungas rätt till skydd från alla former av våld: 39 %
 Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter: 30 %
 Barn och ungas rätt till delaktighet: 25 %
 Barns rätt till utbildning: 2 %
 Stärka ungas ekonomiska möjligheter: 3 %
 Early Childhood Development (ECD): 1 %

Så fördelas pengarna 
per region 2021/2022

 Asien: 21 %
 Latin- och Sydamerika: 19 %
 Mellanöstern: 1 %
 Östra och Södra Afrika: 35 %
 Västra Afrika: 24 %
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Det finns en målsättning och ambition att fortsätta 
utveckla system, processer och arbetssätt för 
att säkra framtida intäkter såväl som att minska 
insamlings- och administrationskostnaderna genom 
effektivare processer, effektiva stödsystem och ett 
mer automatiserat arbete.

Resultat 0 (4) MSEK
Vår målsättning är att nå ett nollresultat och att alla 
insamlade medel och bidrag så snart som möjligt 
används till vårt ändamål utifrån stadgar och syfte.

Plan International Sveriges främsta prioritet är att 
värna programverksamheten och 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 i enlighet med stadgarna är styrelsen 
organisationens högst beslutande organ.  
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 general-

sekreteraren, strategier, långsiktig plan, organisation, 
styrning, ekonomi, uppföljning, internkontroll, 
riskhantering och insamling. 

Vartannat år ska stiftelsen sända en försäkran 
till Giva Sverige om 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 Ulrika Cronenberg-Mossberg, Nina Nornholm, 
Anja Olin Pape, Elias Aspudd och Dona Hariri. 
Ulrika Cronenberg-Mossberg avslutade sitt uppdrag 
i april. Under räkenskapsåret har styrelsen haft åtta  
protokollförda sammanträden. Carl Lindgren har 
deltagit på alla styrelsemöten under året, Nina 
Nornholm och Dona Hariri deltog på alla utom ett och  
Ulrika Cronenberg-Mossberg och Anja Olin Pape på  
alla utom två. Elias Aspudd deltog på tre möten.

Plan International Sveriges ungdomsråd har två  
observatörer i styrelsen. I slutet av året lämnade  
Maja Lundqvist (studerande) och Holger Bergengren 
(studerande) över till Alexandra Rojas Nordqvist 
(studerande) och Leandra Gashi (studerande). 

Plan International Sveriges kansli leds av general-
sekreteraren Mariann Eriksson i samråd med en 
ledningsgrupp. Utöver generalsekreteraren har 
ledningsgruppen under verksamhetsåret bestått av: 
program- och påverkanschef Björn Holmberg, som 
i slutet av året även klev in i rollen som biträdande 
generalsekreterare, chef för resursmobilisering och  

Nyckeltal, moderstiftelsen 
Belopp i tusentals kronor 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Totala verksamhetsintäkter 487 951 528 154 519 688 538 356 533 438

Ändamålskostnader 416 971 452 854 444 623 457 853 451 902

Andel i förhållande till totala 
verksamhetsintäkter

Insamlade medel, % 58 % 52 % 51 % 47 % 52 %

Offentliga bidrag, % 42 % 48 % 49 % 53 % 48 %

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

Administrationskostnader, % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Insamlings- och 
administrationskostnader, % 15 % 14 % 14 % 14 % 14 %

Medeltal anställda 76 81 91 94 81
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partnerskap Mirjam Hast, kommunikations- och 
insamlingschef Johan Bååthe, vars roll sedan 
övertogs – som tillförordnad – av Nathalie Piehl, 
ekonomichef Charlotte Bäckstrand, vars roll sedan  
övertogs av Christina Carlsson, och HR-chef Helena  
Ölander. Revisor i Plan International Sverige är  
PricewaterhouseCoopers AB med Erik Albenius 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 omräknat till heltider var 
under verksamhetsåret 76 (81). Minskningen beror 
på den neddragning och omorganisation vi gjort för 
att möta de förändrade förutsättningar pandemin 
burit med sig.

Volontärer och praktikanter
Före pandemin hade vi runt hundra anmälda 
volontärer men när smittspridningen tog fart 
stängde vi ner volontärverksamheten på kontoret 
och har under perioden gått från tio till fem 
volontärer. Under verksamhetsåret har volontärerna 
stöttat på distans men sedan restriktionerna släppte 
kommer de även in på kontoret ibland för att bland 
annat hjälpa till med utskick. 

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

Plan International  
Sveriges ungdomsråd
Plan International Sveriges ungdomsråd har en  
rådgivande funktion och bidrar med barn- och  
ungdomsperspektiv till organisationen. Ungdoms-
rådet har under året gjort en omorganisering 
och slagit ihop de två tidigare grupperna som 
arbetat med extern kommunikation och internt 
påverkansarbete och tagit fram ett nytt uppdrag för  
ungdomsrådet: att driva engagemang, bidra till  
påverkan och opinionsbildning nationellt och  
internationellt samt stärka unga i internt besluts - 
fattande. Ungdomsrådet har under verksamhetsåret 
haft 16 medlemmar mellan 16 och 22 år, spridda 
från Norrbotten till Skåne. 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 evenemang där unga påverkar 
Europeiska unionen, och i år även Afrikanska 
unionen, att fortsätta arbetet för att stärka flickors 
rättigheter i världen. Ungdomsrådet har även drivit 
utbildningssatsningen Champions of Change och 
bland annat genomfört det första fysiska lägret. 
Unga från Gällivare till Ystad, mellan 15 och 19 år,  
deltog i lägret och fördjupade sig i globala 
utvecklingsfrågor, barns och ungas rättigheter, 
jämställdhet och påverkansarbete för att i sin tur 
kunna inspirera fler unga att kämpa för en rättvis 
och jämställd värld. 

Ungdomsrådet och unga från Champions of 
Change har under internationella flickdagen och 
internationella mensdagen träffat politiker och 
medverkat i media. Totalt syntes och hördes de i 
lokalradio och -tidningar 24 gånger, antingen med 
intervjuer eller debattartiklar. En medlem deltog 
också i TV4 Nyhetsmorgon samt i en nationellt känd 
podd.

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.

Plan International Sveriges  
förväntade framtida utveckling
Pandemin förstärkte insikten om att globala 
problem kräver globala lösningar. Barns – och 
särskilt flickors – rättigheter har fått stå tillbaka, 
vilket får allvarliga konsekvenser. Vi måste vara 
förberedda på att ställa om och tänka nytt när 
världsomfattande kriser sker. De lärdomar vi dragit 
under de senaste två åren kommer gagna vårt 
arbete framåt – vi måste vara snabbfotade och 
tänka innovativt i våra program, för att barn ska få 
sina rättigheter tillgodosedda oavsett världsläget. 

Vi förbereder oss också på att göra mer, men med 
mindre resurser, när bland annat Sidas anslag 
för civilsamhället tillfälligt dragits ned till följd av 
avräkningar på biståndet. Vi ser också behov i 
närområdet och kommer påbörja vårt arbete med 
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verksamhet i Sverige, utifrån vår expertkunskap 
om bland annat barns skydd och sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.

I år har ett dystert rekord slagits: 100 miljoner 
människor befinner sig på flykt. Sedan i februari 
har miljontals människor flytt från Ukraina, 
samtidigt som flera långdragna kriser och konflikter 
fortfarande pågår – men det saknas finansiering 
för att möta behoven. Orsakerna till dessa kriser är 
konflikter som primärt skapas av klimatförändringar 
samt mat- och vatten brist. 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 påbörjas arbetet  
utifrån vår nya svenska strategi, som har uppdaterats 
och omarbetats i samklang med Plan Internationals 
nya globala strategi, som gäller 2022–2027. Vi 
fortsätter på den inslagna vägen – för barns 
rättigheter med ett särskilt fokus på flickor – men 
med tydligare inriktning mot att ökad kapacitet för 
våra humanitära insatser och stärkta, jämbördiga 
partnerskap med aktörer i våra programländer.

Intäkterna från den privata insamlingsmarknaden 
är fortsatt stabila trots en ganska tuff marknad 
med många aktörer. Vi fortsätter att optimera vår 
verksamhet för att på bästa sätt möta och vara 
relevanta för givarna och har som en del i arbetet 
implementerat system som stödjer detta. Apples nya 
operativsystem har påverkat mängden data som 
samlas in om användarna och därmed försvårat 
den riktade marknadsföringen i sociala medier. Vi 
har ett agilt samt data- och insiktsdrivet arbetssätt 
för att säkerställa att vi är så effektiva som möjligt 
och skapar maximalt värde av våra marknads- och 
kommunikationsinsatser.

Plan International Sverige ska vara en relevant, 
effektiv och hållbar organisation. Vi arbetar  
löpande med vidareutveckling av ledarskapet och  
medarbetarskapet och försöker hela tiden se 
kritiskt på våra metoder och processer så att 
vi effektiviserar och förenklar arbetssätten. 
Samverkansgruppen och enheternas arbetsplats-
träffar är exempel på forum där medarbetarna 
uppmuntras att driva förändringsfrågor. Utöver 
detta har vi ett inkluderande och transparent 
förhållningssätt; allt för att vi tillsammans ska säkra 
att Plan International Sverige fortsätter vara en 
attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö.
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Resultaträkning, moderstiftelsen

Not
01/07/2021 

– 30/06/2022
01/07/2020  

– 30/06/2021

Verksamhetsintäkter

Gåvor 2 274 031 536 271 490 089

Bidrag 2 213 885 562 256 567 051

Övriga intäkter 3 34 074 96 448

Summa verksamhetsintäkter 487 951 172 528 153 588

Verksamhetskostnader 4,5

Ändamålskostnader -416 970 699 -452 854 104

Insamlingskostnader -51 751 113 -56 693 546

Administrationskostnader -19 116 452 -14 600 349

Summa verksamhetskostnader -487 838 264 -524 147 999

Verksamhetsresultat 112 908 4 005 589

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och valutakursvinster 9 026 3 051

Räntekostnader och valutakursförluster -121 934 -8 639

Summa resultat från finansiella investeringar -112 908 -5 588

Årets resultat 0 4 000 000

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 0 4 000 000

Förändring av reserverade medel avseende ändamålet 0 0

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 0 4 000 000
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Balansräkning, moderstiftelsen

Not 30/06/2022 30/06/2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6

Balanserade utgifter för programvara 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Nedlagda utgifter på annans fastighet 155 322 22 187

Inventarier 197 019 123 813

Summa Materiella anläggningstillgångar 352 341 146 000

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 1 150 000 1 150 000

Summa anläggningstillgångar 1 502 341 1 296 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 37 646 26 357

Övriga fordringar 2 556 948 1 184 660

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 808 009 549 173

Summa Kortfristiga fordringar 3 402 603 1 760 190

Kassa & bank 122 668 800 119 962 554

Summa omsättningstillgångar 126 071 403 121 722 744

SUMMA TILLGÅNGAR 127 573 744 123 018 744
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Balansräkning, moderstiftelsen

Not 30/06/2022 30/06/2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 7 707 137 7 707 137

Reserverat kapital 15 000 000 15 000 000

Balanserat resultat 11 577 181 11 577 181

Summa eget kapital 34 284 318 34 284 318

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 806 732 10 138 664

Skuld till dotterbolag 0 0

Skuld ej nyttjade bidrag 10 30 366 968 49 505 226

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 40 193 307 15 735 856

Skatteskulder 727 166 847 351

Övriga skulder 4 028 645 3 899 284

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 9 166 608 8 608 045

Summa kortfristiga skulder 93 289 426 88 734 426

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 127 573 744 123 018 744

Förändringar i eget kapital, moderstiftelsen

Ändamåls- 
bestämda medel

Reserverat 
kapital

Balanserat 
kapital

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2021-07-01 7 707 137 15 000 000 11 577 181 34 284 318

Årets resultat 0 0 0 0

Utgående balans 2022-06-30 7 707 137 15 000 000 11 577 181 34 284 318
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Kassaflödesanalys, moderstiftelsen

Not
01/07/2021  

– 30/06/2022
01/07/2020  

– 30/06/2021

Löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 112 908 4 005 589

Avskrivningar 149 118 817 179

Erhållen ränta 9 026 3 051

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -121 934 -8 639

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av verksamhetskapital 149 118 4 817 179

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar -1 642 412 -207 947

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 4 555 000 15 214 684

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 061 706 19 823 916

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -355 460 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -355 460 0

Finansieringsverksamheten

Erhållen utdelning 0 0

Lämnat aktieägartillskott 0 -1 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -1 000 000

Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel 2 706 245 18 823 916

Likvida medel vid årets början 119 962 554 101 138 638

Likvida medel vid årets slut 12 122 668 800 119 962 554
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resultaträkning, Koncern

Not
01/07/2021 

– 30/06/2022
01/07/2020 

– 30/06/2021

Verksamhetsintäkter

Gåvor 2 274 031 536 271 490 089

Bidrag 2 213 885 562 256 567 051

Nettoomsättning 3 334 834 3 400 967

Övriga intäkter 3 38 147 96 448

Summa verksamhetsintäkter 491 290 079 531 554 555

Verksamhetskostnader 4,5

Ändamålskostnader -420 367 694 -456 234 793

Insamlingskostnader -51 751 113 -56 693 546

Administrationskostnader -19 116 452 -14 600 349

Summa verksamhetskostnader -491 235 259 -527 528 688

Verksamhetsresultat 54 820 4 025 867

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och valutakursvinster 9 026 3 051

Räntekostnader och valutakursförluster -121 934 -8 639

Summa resultat från finansiella investeringar -112 908 -5 588

Resultat efter finansiella investeringar -58 088 4 020 278

Skatt 383 -4 337

Årets resultat -57 705 4 015 941
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balansräkning, Koncern

Not 30/06/2022 30/06/2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6

Balanserade utgifter för programvara 0 0

Materiella anläggningstillgångar 7

Nedlagda utgifter på annans fastighet 155 322 22 187

Inventarier 197 019 123 813

Summa Materiella anläggningstillgångar 352 341 146 000

Summa anläggningstillgångar 352 341 146 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 197 119 938 914

Övriga fordringar 2 646 259 1 223 519

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 808 009 549 173

Summa Kortfristiga fordringar 3 651 387 2 711 606

Kassa & bank 124 184 334 120 874 821

Summa omsättningstillgångar 127 835 721 123 586 427

SUMMA TILLGÅNGAR 128 188 062 123 732 427
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balansräkning, Koncern

Not 30/06/2022 30/06/2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 7 707 137 7 707 137

Reserverat kapital 15 000 000 15 000 000

Balanserat kapital 11 591 325 7 575 385

Årets resultat -57 705 4 015 941

Summa eget kapital 34 240 757 34 298 463

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 822 217 10 165 179

Skuld ej nyttjade bidrag 10 30 366 968 49 505 226

Skuld för beslutad ej utbetald överföring 40 193 307 15 735 856

Skatteskulder 731 120 851 688

Övriga skulder 4 124 539 3 967 715

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 9 709 154 9 208 300

Summa kortfristiga skulder 93 947 305 89 433 964

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 128 188 062 123 732 427

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAl, KONCERN

Ändamåls- 
bestämda medel

Reserverat 
kapital

Balanserat 
kapital

Årets 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2021-07-01 7 707 137 15 000 000 7 575 384 4 015 941 34 298 462

Disposition av föregående års resultat 4 015 941 -4 015 941 0

Årets resultat 0 0 0 -57 705 -57 705

Utgående balans 2022-06-30 7 707 137 15 000 000 11 591 325 -57 705 34 240 757
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 kassaflödesanalys, koncern

Not
01/07/2021  

– 30/06/2022
01/07/2020 

– 30/06/2021

Löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 54 820 4 025 867

Avskrivningar 149 118 817 178

Erhållen ränta 9 026 3 051

Inkomstskatt 383 -4 337

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -121 934 -8 639

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av verksamhetskapital 91 413 4 833 120

Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar -939 781 -1 137 517

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 4 513 341 15 898 466

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 573 560 14 760 949

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -355 460 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -355 460 0

Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel 3 309 513 19 594 069

Likvida medel vid årets början 120 874 821 101 280 752

Likvida medel vid årets slut 12 124 184 334 120 874 821
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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. 

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där stiftelsen 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, 
vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, 
fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas 
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna 
kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens 
egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

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 utvecklings-
programmen i Plan Internationals 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  
(till exempel 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. 
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Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera  
externa intäkter, det vill säga direkta kostnader 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 International Sverige  
har valt att redovisa samtliga personalkostnader för  
general sekreterare och HR-avdelningen som administra-
tionskostnad. 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 verksamhets-
resultatet. 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

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern 
2020/2021

Insamlade medel

Traditionellt fadderskap 165 245 161 165 245 161 168 409 492 168 409 492

Temafadderskap 78 027 428 78 027 428 71 237 201 71 237 201

Enstaka gåvor från allmänheten 5 117 379 5 117 379 4 229 532 4 229 532

Företag 4 636 568 4 636 568 4 209 104 4 209 104

Övriga stiftelse och organisationer 75 000 75 000 300 000 300 000

Svenska PostkodFöreningen 20 930 000 20 930 000 23 104 760 23 104 760

Summa 274 031 536 274 031 536 271 490 089 271 490 089

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
Moderstiftelsen

2021/2022
Koncern 

2021/2022
Moderstiftelsen

2020/2021
Koncern 

2020/2021

Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)

Radiohjälpen 6 812 725 6 812 725 4 309 769 4 309 769

Svenska PostkodFöreningen 2 649 469 2 649 469 881 154 881 154

H&M Foundation 0 0 -54 611 -54 611

Summa 9 462 194 9 462 194 5 136 312 5 136 312

Offentliga bidrag

Sida 186 713 836 186 713 836 220 127 510 220 127 510

EU 8 972 778 8 972 778 16 505 997 16 505 997

ECHO 3 486 473 3 486 473 5 816 368 5 816 368

UNICEF 634 286 634 286 5 541 178 5 541 178

UNOCHA 4 615 995 4 615 995 3 439 686 3 439 686

Summa offentliga bidrag 204 423 368 204 423 368 251 430 739 251 430 739

Summa bidrag 213 885 562 213 885 562 256 567 051 256 567 051

Totala insamlade medel består av 
följande:

Gåvor som har redovisats i 
resultaträkningen 274 031 536 274 031 536 271 490 088 271 490 088

Privaträttsliga bidrag som har redovisats  
i resultaträkningen 9 462 194 9 462 194 5 136 312 5 136 312

Summa insamlade medel 283 493 730 283 493 730 276 626 400 276 626 400
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Not 3 Övriga intäkter

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

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Personal, löner & sociala 
kostnader

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern
2020/2021

Medelantalet anställda

Antal anställda 76 79 81 84

Varav män 15 16 16 16

Andel män 20 % 20 % 20 % 19%

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

Styrelseledamöter och ledningsgrupp

Antal styrelseledamöter på balansdagen 5 6

Varav män 2 2

Generalsekreterare och ledningsgrupp 6 6

Varav män 1 2

Löner och andra ersättningar

Styrelse 0 0 0

Generalsekreterare 1 053 528 1 053 528 1 067 576 1 067 576

Övriga anställda 38 577 587 40 884 249 40 971 272 43 082 318

Totala löner och ersättningar 39 631 115 41 937 777 42 038 848 44 149 894

Sociala kostnader 16 448 074 17 481 880 17 816 332 18 825 957

(varav pensionskostnader) 3 148 134 3 400 975 3 575 745 3 811 677

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 198 831 199 800

 

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 åtta stycken.
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Not 5 Leasing
Plan Sverige leasar framför allt kontorslokaler och utrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 3 918 987 Kr  
(3 580 254 kr).

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande.

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern
2020/2021

Inom 1 år 4 273 829 4 273 829 3 609 854 3 609 854

1–5 år 11 108 994 11 108 994 13 570 079 13 570 079

Senare än 5 år 0 0 0 0

Totala leasingavgifter 15 382 823 15 382 823 17 179 933 17 179 933

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 31 oktober 2026.

Not 6 immateriella anläggningstillgångar

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern
2020/2021

Anskaffningsvärde

Ingående balans 9 494 022 9 494 022 9 494 022 9 494 022

Årets anskaffningar 0 0 0 0

Utgående balans 9 494 022 9 494 022 9 494 022 9 494 022

Avskrivningar

Ingående balans -9 494 022 -9 494 022 -9 494 022 -9 494 022

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående balans -9 494 022 -9 494 022 -9 494 022 -9 494 022

Bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0
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Not 7 materiella anläggningstillgångar

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern 
2020/2021

Nedlagda utgifter på annans 
fastighet
Anskaffningsvärde

Ingående balans 5 068 487 5 068 487 5 068 487 5 068 487

Årets anskaffningar 172 580 172 580 0 0

Årets utrangering -5 068 487 -5 068 487 0 0

Utgående balans 172 580 172 580 5 068 487 5 068 487

Avskrivningar

Ingående balans -5 046 300 -5 046 300 -4 521 151 -4 521 151

Årets avskrivningar -39 446 -39 446 -525 149 -525 149

Årets utrangering 5 068 487 5 068 487 0 0

Utgående balans 17 528 17 528 -5 046 300 -5 046 300

Bokfört värde nedlagda utgifter  
på annans fastighet 155 321 155 321 22 187 22 187

Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående balans 3 230 865 3 230 865 3 230 865 3 230 865

Årets anskaffningar 182 880 182 880 0 0

Årets utrangering -2 662 394 -2 662 394 0 0

Utgående balans 751 351 751 351 3 230 865 3 230 865

Avskrivningar

Ingående balans -3 107 052 -3 107 052 -2 815 023 -2 815 023

Årets avskrivningar -109 672 -109 672 -292 029 -292 029

Årets utrangering 2 662 393 2 662 393 0 0

Utgående balans -554 331 -554 331 -3 107 052 -3 107 052

Bokfört värde inventarier 197 020 197 020 123 813 123 813

Bokfört värde materiella 
anläggningstillgångar 352 341 352 341 146 000 146 000
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Not 8 Andelar i koncernföretag

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern 
2020/2021

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 150 000 150 000

Årets anskaffningar/ Aktieägartillskott 0 1 000 000

Årets nedskrivning 0  0

Utgående balans 1 150 000 1 150 000

Bokfört värde finansiella 
anläggningstillgångar 1 150 000 1 150 000

Specifikation av organisationens  
aktier i dotterföretag

2022‐06‐30 2021‐06‐30

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

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

Summa andelar i koncernföretag 1 150 000 1 150 000

 
Bolagets egna kapital är SEK 1 106 439 och gjorde detta räkenskapsåret ett resultat på SEK - 57 705.

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern
2020/2021

Förutbetalda hyror 633 774 633 774 549 173 549 173

Övrigt 174 235 174 235 0 0

Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 808 009 808 009 549 173 549 173
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Not 10 Skuld ej nyttjade bidrag 

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern
2020/2021

ECHO 84 898 84 898 0 0

EU 1 975 223 1 975 223 2 757 369 2 757 369

Radiohjälpen 5 217 276 5 217 276 4 030 000 4 030 000

Sida 21 028 745 21 028 745 41 417 979 41 417 979

Övriga 2 060 826 2 060 826 1 299 878 1 299 878

Summa skuld ej utnyttjat bidrag 30 366 968 30 366 968 49 505 226 49 505 226

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern 
2020/2021

Upplupna semesterlöner 3 978 437 4 295 753 4 764 851 5 113 782

Upplupna sociala avgifter 1 239 249 1 383 140 1 467 391 1 647 078

Övriga upplupna kostnader 3 948 922 4 030 261 2 375 803 2 447 440

Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 9 166 608 9 709 154 8 608 045 9 208 300

Not 12 Likvida medel 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Moderstiftelsen
2021/2022

Koncern 
2021/2022

Moderstiftelsen
2020/2021

Koncern
2020/2021

Banktillgodohavanden 122 668 800 124 184 334 119 962 554 120 874 821

Summa likvida medel 122 668 800 124 184 334 119 962 554 120 874 821

Spärrmedel 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 Anja Olin Pape 
Ordförande 

Nina Nornholm Dona Hariri  
  

Elias Aspudd   

Mariann Eriksson 
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 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  
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Plan International Sverige 
Insamlingsstiftelse för räkenskapsåret 1 juli 2021 till  
30 juni 2022. Stiftelsens årsredovisning och koncern-
redovisning ingår på sidorna 30-61 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern - 
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande  
bild av moderstiftelsens och koncernens finansiella 
ställning per den 30 juni 2022 och av dessas finansiella  
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltnings berättelsen är förenlig med 
årsredovisningens koncernredovisningens 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 
moderstiftelsen och koncernen 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 tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än  
årsredovisningen och koncernredovisningen. Den andra  
informationen består av Verksamhetsberättelse  
(sidorna 4-27) och Effektrapport (sidorna 28-29). Det är 
styrelsen som har ansvaret för denna andra information.

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

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

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen 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 och koncern-
redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
generalsekreteraren ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis - 
ningen ansvarar styrelsen och generalsekre teraren för 
bedömningen av stiftelsens och koncernens förmåga att  
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt,  
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och general sekreteraren avser att upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
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 och koncernredovisningen.

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 fel - 
aktigheter i årsredovisningen och koncernredo visningen, 
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 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
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• 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 och koncern - 
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns  
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande  
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.  
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa  
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncern redovisningen om den väsentliga 
osäkerhets faktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovis ningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för  
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för  
att göra ett uttalande avseende koncernredovis ningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen och generalsekreteraren 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 och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens  
förvaltning för Plan International Sverige Insamlings-
stiftelse för räkenskapsåret 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

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

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderstiftelsen och koncernen 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 till  räck-
liga 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 gransk-
ningsåtgärder 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 min elektroniska 
underskrift

PricewaterhouseCoopers AB

Erik Albenius 
Auktoriserad revisor
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