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ågra siffror som blivit kvar i huvudet efter 
2016:
Fem miljarder kronor. Så mycket pengar (i 
2016 års penningvärde) har Radiohjälpen 
samlat in sedan starten 1939. Det är många 

människor i Sverige och runt om i världen som har kunnat 
få ett bättre liv genom de pengarna. 

En procent. Så många procent av Radiohjälpens totala 
insamling under 77 år samlades in under en vecka i decem-
ber 2016. Musikhjälpen 2016 samlade in osannolika 53,2 
miljoner kronor, en ökning med 72% från 2015 och ett 
rekord med råge.

400 000 tittare. Så många tittare såg fotbollsmatchen 
mellan Sverige och Luxemburg som sändes samma kväll 
som galan Tillsammans för Världens Barn direktsändes i 
SVT1 i oktober. Lika många färre tittare såg galan – en av 
flera anledningar till att den totala insamlingen för Värl-
dens Barn minskade från 79 till nästan 66 miljoner kronor.

248 föreningar. Så många ideella föreningar i Sverige 
fick stöd från Radiohjälpen under 2016 för att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna ha en aktiv fritid.

Siffror säger mycket, men naturligtvis inte hela san-
ningen. Det är några saker som jag vill belysa med de här 
exemplen:

Radiohjälpen behövs och de pengar som samlas in 
går till verksamhet som verkligen förbättrar livet för 
människor i utsatthet. 53 miljoner kronor gör stor skillnad 
när det gäller att ge barn i konflikt möjlighet till skolgång. 
Varje krona som satsas på barns utbildning är en krona 
som investeras i framtiden. För att citera Nelson Mandela: 
”Utbildning är det mest kraftfulla vapen du kan använda 
för att förändra världen”. 

De 248 föreningar i Sverige som har fått stöd för sin 
verksamhet har skapat meningsfulla fritidsaktiviteter för 
barn och vuxna med funktionsnedsättning, aktiviteter 
som annars kanske inte hade kunnat genomföras på grund 
av de extra resurser som krävs. Detta trots att barn med 
funktionsnedsättning har rätt till rekreation på ett sätt som 
bidrar till ett fullvärdigt liv och hjälp att delta i samhället 
på lika villkor. Det är faktiskt en mänsklig rättighet och 
finns beskrivet i Barnkonventionens artikel 23.

Radiohjälpen är i högsta grad relevant. Det engagemang 
som vi ser bland alla frivilliga i Världens Barn-kampanjen, 
bland alla som engagerar sig för Musikhjälpen, är något 

unikt. Vi har därmed två folkrörelser, som engagerar Sve-
rige och som inte bara samlar in pengar utan också arbetar 
med folkbildning. I en insamlingsvärld som mer och mer 
styrs från reklambyråer känns det ganska befriande att se, 
att en ”gammalmodig” kampanj som bygger på volontä-
rer och enskilda frivilliga initiativ kan samla in så mycket 
pengar till viktig verksamhet.

Solidariteten lever kvar. Det är inte mossigt och förlegat 
att ställa upp med sin tid eller sina pengar för att hjälpa 
andra. Det är till och med ganska coolt.

Och slutligen – att engagemang också omvandlas i in-
samlade medel är inte något som sker med automatik. Det 
märkte alla de som arbetade med Världens Barn-kampan-
jen under hösten – alla regionsamordnare, kommunsam-
ordnare och volontärer, som genom hårt arbete skapade 
ett fantastiskt engagemang i hela Sverige. Trots alla dessa 
insatser minskade insamlingsresultatet – bland annat till 
följd av en fotbollsmatch. Radiohjälpen måste fortsätta att 
vara relevant, att vara trovärdig och vi måste arbeta vidare 
för att inte förlora det förtroende den svenska allmänheten 
har för oss. Därför arbetar vi, utöver med att ytterligare 
förbättra våra kampanjer, hela tiden med att förbättra våra 
egna rutiner för styrning, kontroll och uppföljning. Alla 
människor som ger av sina pengar och sin tid till Radio-
hjälpen har rätt att veta vart pengarna går, att de verkligen 
kommer fram och framförallt, att de gör skillnad.

Per Byman
Radiohjälpens generalsekreterare
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NBarn i området Jhar-

lang i Nepal där åter-
uppbyggnadsarbetet 
efter jordbävningen fått 
stöd från Radiohjälpens 
katastrofinsamling. 
FOTO: OSKAR KIHLBORG

Framsida. Flickor i byn Las Flores i Guatemala. FOTO: SCOTT LAKEY
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Samordna och genomföra all insamlings-
verksamhet inom svensk public service
Radiohjälpen driver årligen återkommande 
insamlingskampanjer samt katastrofinsamling-
ar. Detta sker framförallt i radio och tv och i 
nära samarbete med programbolagen. Utöver 
detta får Radiohjälpen löpande in gåvor och 
testamentsgåvor. Inom ramen för till exempel 
insamlingen Världens Barn samarbetar Radio-
hjälpen med svenska civilsamhällesorgani-
sationer som bidrar med sina volontärer och 
nätverk. 

Informera och folkbilda om biståndsfrågor
Att höja kunskapen om biståndsfrågor sker 
framför allt genom egna filmer som berättar 
om verksamheter som Radiohjälpen stödjer 
och som även belyser olika frågeställningar i 
de länder där verksamhet bedrivs, inklusive 
verksamheten i Sverige. Radiohjälpen bidrar 
också till folkbildning genom Utbildningsra-
dions skolmaterial och deltagande i Sveriges 
Radios och Sveriges Televisions programverk-
samhet, som exempelvis Musikhjälpen.

Omvandla de insamlade medlen till kvalita-
tiv verksamhet nationellt och internationellt
Radiohjälpen har inga egna projekt, utan 
omvandlar insamlade medel till kvalitativ 
verksamhet genom samarbete med en rad 
svenska organisationer och föreningar med 
verksamhet i Sverige och utomlands. Natio-
nellt söker föreningar inom funktionsnedsätt-
ningsrörelsen bidrag till aktiviteter som möj-
liggör en aktiv fritid för sina medlemmar och 
redovisar efter genomförd aktivitet att medlen 
använts i enlighet med ansökan. Internatio-
nellt söker organisationer medel för specifika 
projekt och när verksamheten är genomförd 
redovisar de vad de har gjort och hur deras 
aktiviteter bidragit till att lösa det identifierade 
problemet. 

RADIOHJÄLPENS 
UPPDRAG
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Radiohjälpen är en stiftelse och en del av public service i Sverige. 
Public service kallas radio eller tv som bedrivs självständigt i för-
hållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället, 
och är producerad, finansierad och kontrollerad av allmänheten. 
Radiohjälpen har funnits sedan 1939 och blev en stiftelse 1966. 
Det är den enda organisationen som får samla in pengar via public 
service. Därför omfattas Radiohjälpen av samma krav gällande 
opartiskhet, saklighet, otillbörligt gynnande, oberoende och integri-
tet som de tre bolagen Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio 
(SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) som grundade stiftelsen. 
Insamlade medel omvandlas till kvalitativ verksamhet nationellt och 
internationellt genom projektstöd till föreningar och partnerorgani-
sationer.

RADIOHJÄLPENS 
LÅNGSIKTIGA MÅL
Radiohjälpens arbete utgår alltid ifrån ett rättighetsperspektiv, 
oavsett om det handlar om humanitärt arbete, utvecklingssam-
arbete eller samarbete med funktionsnedsättningsrörelsen. Ett 
rättighetsbaserat arbete innebär att aktivt verka för att mänskliga 
rättigheter respekteras och förverkligas i den egna organisa-
tionen och i samhället. Det betyder att man inte ägnar sig åt 
välgörenhet, utan utgår från internationella överenskommelser 
som Konventionen om mänskliga rättigheter och Barnkonven-
tionen för att ge människor i utsatthet möjligheten att själva 
förbättra sin situation. Radiohjälpen vill att alla människor ska ha 
möjlighet att förverkliga sina rättigheter. För att närma sig detta 
driver Radiohjälpen kampanjer och stödjer projekt med ett tydligt 
rättighetsperspektiv. Insamlingen har under 2016 skett genom 
Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden (se sid. 12-
13), Världens Barn (se sid. 14-15), Musikhjälpen (se sid. 16-17) och 
katastrofinsamlingar (se sid. 18). 

Det nationella arbetet utgår bland annat från Barnkonventio-
nens artikel 23 ”Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till 
ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på 
lika villkor”. Radiohjälpen menar att både barn och vuxna med 
funktionsnedsättning ska ha samma rätt till en aktiv fritid som alla 
andra, men i praktiken kräver många aktiviteter extra resurser. 
För att skapa förutsättningar till en meningsfull och aktiv fritid ger 
Radiohjälpen stöd till föreningar vid bland annat lägerverksamhet, 
resor, utflykter och idrottande; aktiviteter som kräver resurser för 
både extra personal och anpassad utrustning. 

Alla internationella projekt som får stöd har utgångspunkt i att 
människor ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Under 
2016 har Radiohjälpen framförallt gett stöd till förebyggande 
arbete och projekt som stärker människor och samhällens mot-
ståndskraft och kapacitet för att ingen ska behöva fly undan 
klimatet (Musikhjälpens tema 2015), projekt för barns rätt till trygg-
het och skydd, hälsa och utbildning (Världens Barn), samt verk-
samhet för att förbättra levnadsförhållanden för människor som 
flytt krig och väpnade konflikter (Människor på flykt, hösten 2015).

OM RADIOHJÄLPEN

Bild tagen utanför staden Tacloban i Filippinerna 
som drabbades hårdast av tyfonen 2013. 
FOTO: AKTION DEUTSCHLAND HILFT/ F ZANETTINI
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1. När en ansökan inkommer till Radiohjälpen från en godkänd 
partnerorganisation görs först en inledande beredning. Kansliet 
kontrollerar att ansökan uppfyller alla formella krav och att det inte 
finns några utestående förpliktelser mot Radiohjälpen. Uppfyller 
ansökan kriterierna registreras ansökan och förs in i projekthante-
ringssystemet.

2. Kansliet bereder ansökan i sin helhet. Det färdiga beredningsun-
derlaget lämnas till det internationella utskottet som går igenom 
ansökningarna och kommer med ett förslag till styrelsen. 

3. Styrelsen kan vid sitt sammanträde välja om den vill anta arbets-
utskottets förslag i sin helhet eller bryta ut enskilda projekt för  
diskussion. Om projektansökan inlämnats av en organisation som 
har en representant i Radiohjälpens styrelse måste hen lämna  
rummet under diskussion och beslut. Vid brådskande ärenden  
kan beslut fattas per capsulam, via e-post. Detta gäller t ex vid 
katastrofinsatser.

4. När besluten har fattats tar kansliet fram avtal för de beviljade 
projekten. Avtalet reglerar genomförande, rapportering, revision 
och återkoppling.

5. Projektet genomförs.

6. När projektet är avslutat ska det återrapporteras i sin helhet med 
både en berättande och en finansiell rapport. Slutrapporten ska 
vara granskad av en kvalificerad revisor som lämnar en gransk-
ningsrapport med sina iakttagelser. Radiohjälpen besöker vissa 
projekt, för att dokumentera dem i filmer och/eller för att följa upp 
projekt och projektstyrning. 

Om en organisation inte uppfyller alla paragraferna i avtalet eller 
om projektet inte skulle genomföras efter plan, har Radiohjälpen 
möjlighet att begära återbetalning av hela eller delar av det bevil-
jade beloppet.

Så här går det till när en ideell förening 
ansöker om bidrag:

1. En förening gör en ansökan i det elektroniska ansökningssys-
temet. Kansliet kontrollerar att de formella kraven uppfylls och att 
eventuella tidigare beviljade medel har redovisats.

2. Ansökan bereds och underlaget lämnas till det nationella arbets-
utskottet som efter en genomgång lämnar sitt förslag till styrelsen.

3. Till styrelsens sammanträde har i förväg några ansökningar valts 
ut för diskussion. Ledamöterna kan också själva ta upp frågor kring 
enskilda ansökningar. Beslut fattas.

4. Närmaste dagarna efter styrelsens beslut skickas ett mail via det 
elektroniska ansökningssystemet till de sökande med besked. I 
beskedet finns villkor för användning, rekvirering och redovisning. 
Om föreningen beviljats över 100 000 kronor skrivs ett avtal.

5. Föreningen genomför aktiviteten.

6. Senast tre månader efter att aktiviteten har genomförts ska 
rekvisition och redovisning ha skickats till Radiohjälpen. Redovis-
ningen ska godkännas av föreningens förtroendevalda revisor och 
innehålla kopior av fakturor och kvitton. De föreningar som har ett 
avtal ska låta en kvalificerad revisor granska och godkänna redo-
visningen innan den skickas till Radiohjälpen.

I de fall en förening inte följer villkoren kräver Radiohjälpen en 
återbetalning. 

Så här går det till när en partnerorganisation 
söker pengar till ett internationellt projekt:

SÅ JOBBAR 
RADIOHJÄLPEN 
Till Radiohjälpen kommer det löpande in gåvor via fram-
förallt hemsidan och plusgirokontot. Några återkom-
mande insamlingskampanjer genomförs årligen, dessa 
är insamling till Radiohjälpsfonden via Melodifestivalen, 
programmet Grattis kronprinsessan! till förmån för Kron-
prinsessan Victorias fond, samt insamlingarna Världens 
Barn och Musikhjälpen. Utöver detta kan katastrofin-
samlingar startas på uppdrag av Radiohjälpens styrelse. 
Insamlingskampanjerna sker framförallt i radio och tv 
och i nära samarbete med programbolagen. De två 
största kampanjerna är Världens Barn och Musikhjälpen, 
som utöver insamlingsdelen även har ett tydligt fokus på 
engagemang och folkbildning.

Radiohjälpen tar årligen fram ett antal filmer med det 
övergripande syftet att återkoppla till givarna hur deras 
bidrag har omsatts i verksamhet. Strävan är att få en så 
bred spegling som möjligt av internationella projekt och 
aktiviteter i Sverige som fått stöd från någon av Radio-
hjälpens insamlingar. I vissa filmer belyser Radiohjälpen  
även en viss fråga, internationellt till exempel effekten 
av klimatförändringar, orsaker till flyktingsituationen, 
problematiken kring barnhem och i Sverige hur det är att 
leva med någon av våra vanliga svenska folksjukdomar, 
eller hur tillgängligt samhället är för rullstolsburna.

DET NATIONELLA ARBETET
Ideella föreningar som arrangerar fritidsverksamhet för barn/unga 
med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag ur Kronprinses-
san Victorias fond. Verksamhet för vuxna med funktionsnedsätt-
ning kan beviljas medel ur Radiohjälpsfonden. Aktiviteterna för 
både unga och vuxna syftar bland annat till en aktiv fritid, att bryta 
isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya 
vänner. Föreningarna som ansöker om medel ska vara ideella 
medlemsföreningar, ha funnits i minst två år samt ha ett plus- eller 
bankgirokonto och ett organisationsnummer. Ansökan ska främst 
avse bidrag till kostnader för medhjälpare, de personer som på 
olika sätt hjälper den som behöver extra stöd. En redovisning av 
hur medlen har använts ska lämnas senast tre månader efter att 
aktiviteten har skett. Ingen del av bidraget får användas till adminis-
tration *. För att dokumentera och för att visa 
verksamheten för givarna besöker Ra-
diohjälpen varje år ett par aktiviteter 
som filmas och sedan visas i SVT, 
vid något av dessa besök deltar 
vanligtvis även kronprinsessan. 

*Riksförbundet för Social och 
Mental Hälsa (RSMH) får använda 
max sju procent till administration 
då de fortsatt hanterar sina lokalför-
eningars ansökningsprocesser och 
redovisningar.

DET INTERNATIONELLA ARBETET
Radiohjälpen har partnerorganisationer som kan söka medel till 
sitt internationella arbete. För att bli partnerorganisation krävs 
bland annat att man har ett 90-konto och mycket god kapacitet för 
finansiell uppföljning och kontroll. De organisationer som beviljas 
medel får använda max 7% till administration för kvalitetssäkring 
och revision. De organisationer som ingår i den så kallade Värl-
dens Barn-familjen har garanterade medel från årets insamling och 
får ha administrativa kostnader om maximalt 15%. Radiohjälpens 
arbetssätt säkerställer att de projekt som får stöd har en positiv på-
verkan och bidrar till att fler människor kan åtnjuta sina mänskliga 
rättigheter, samt att lindra nöd och rädda liv. Beviljade medel går 
endast till projekt hos beprövade svenska organisationer som varit 
verksamma på plats en längre tid och har ett dokumenterat sam-
arbete med lokala organisationer. Partnerorganisationerna lämnar 
in rapportering till Radiohjälpen för granskning och godkännande, 
och löpande dialog sker under hela projektet för att säkerställa 
att budget och arbetet utförs enligt plan. Rapporter från projekten 
måste också granskas av en oberoende revisor för att säkerställa 
att pengarna använts på rätt sätt och Radiohjälpen gör även pro-
jektbesök, dels för att följa upp projekten på plats men också för 
att dokumentera verksamheten och återrapportera till allmänheten 
och givarna.

Insamling, engagemang och folkbildning

Pojkar i byn Las Flores i Guatemala där 
Radiohjälpen genom Världens Barn 
gett stöd till Svenska kyrkan för att 
minska utsattheten för klimatpåverkan.  
FOTO: SCOTT LAKEY

FUB Jönköping arrangerar boxning.
FOTO: ANNE SUNI/RADIOHJÄLPEN
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Hur vet vi om 
vi gör framsteg? Gåvor och gåvokort 

På Radiohjälpens hemsida www.radiohjalpen.se kan du 
enkelt ge en gåva och beställa minnes- och gratula-
tionskort. 

Månadsgivare via autogiro
Som månadsgivare bidrar du till kontinuitet och lång-
siktighet i Radiohjälpens arbete. Du väljer själv vilken 
insamling du vill stödja och med vilket belopp. På www.
radiohjalpen.se kan du fylla i en autogiroanmälan och 
signera med e-legitimation eller skriva ut en blankett 
och posta. Vill du att vi skickar en blankett per post, 
skriv till radiohjalpen@svt.se. 

Månadsgivare via sms
Stöd Radiohjälpens katastrofarbete som månadsgivare 
via sms. Sms:a MÅNAD till 72 999 för att skänka 100 
kronor/månaden, beloppet dras från din telefonräkning/
mobilkonto. 93 % tillfaller Radiohjälpen efter avgift till 
leverantörerna av de tekniska lösningarna. Eventuell 
trafikavgift kan tillkomma.  

Testamentsgåva
Önskar du lämna en testamentsgåva till Radiohjälpens 
arbete kan du ange Radiohjälpen i ditt testamente 
(ange även Radiohjälpens organisationsnummer 
802007-9755). Har du frågor kring testamentsgåvor 
är du välkommen att kontakta oss via e-post 
radiohjalpen@svt.se eller telefon 08-784 00 00. 

Gåva via Swish, plus- och bankgiro
Du kan när som helst stödja Radiohjälpen genom 
att sätta in ett valfritt belopp via Swish 9019506, på 
plusgiro 90 1950-6 eller bankgiro 901-9506, märk 
insättningen med den insamling som du vill stödja, t ex 
Världens Barn, Musikhjälpen, Kronprinsessan Victorias 
fond, Radiohjälpsfonden eller katastrofer.

Sms-gåvor
Sms:a VB100 till 72 999 för att ge 100 kronor 
till Världens Barn. 
Sms:a VIC100 till 72 999 för att ge 100 kronor
till Kronprinsessan Victorias fond.
Sms:a MH100 till 72 999 för att ge 100 kronor 
till Musikhjälpen.
Sms:a 100 till 72 999 för att ge 100 kronor 
till Radiohjälpsfonden.
Sms:a KATASTROF till 72 999 för att ge 100 kronor 
till Radiohjälpens katastrofarbete.
93 % tillfaller Radiohjälpen efter avgift till leverantörerna 
av de tekniska lösningarna. Eventuell trafikavgift kan 
tillkomma.

Gåva via telefon
Ring 099-90 1950 för att ge 100 kronor eller  
099-90 000 för att ge 50 kronor till Radiohjälpens 
katastrofarbete. 93 % tillfaller Radiohjälpen efter avgift 
till leverantörerna av de tekniska lösningarna. 
Eventuell trafikavgift kan tillkomma.

Egna insamlingar
Läs mer om hur du kan engagera dig och starta egna 
insamlingar på www.radiohjalpen.se.

Sätt att stödja 
Radiohjälpens arbete

Skolbarn i området Mafalala i Maputo, 
Moçambique.
FOTO: MARCUS DERNULF/VÄRLDENS BARN

ENGAGEMANG OCH FOLKBILDNING
Eftersom Radiohjälpens kampanjer och filmer även har 
ett folkbildningssyfte får den som tar del av dessa även 
information om ämnet som behandlas. Radiohjälpen kan 
se hur många som tagit del av en kampanj genom att mäta 
exempelvis antal tittare, engagerade och givare, samt insam-
lingsresultat. Radiohjälpens uppfattning är att när människor 
får information om och berörs av ett ämne, så blir de engage-
rade. Detta engagemang är en viktig del i folkbildningen, 
eftersom det skapar förändring genom att i nästa steg leda 
till nya insamlade medel. De insamlade medlen går i sin tur 
till verksamheter som jobbar för att alla människor ska kunna 
åtnjuta sina rättigheter.

NATIONELL VERKSAMHET
För att barn och vuxna med funktionsnedsättning ska få 
en aktiv och meningsfull fritid, krävs ofta resurser för extra 
personal och anpassad utrusning. Antalet ansökningar från 
föreningar som söker stöd ökar konstant och tack vare 
insamlade medel kan Radiohjälpen bidra till att fler barn 
och vuxna får en meningsfull fritid och att fler aktiviteter kan 
genomföras. På så sätt skapar Radiohjälpen förutsättningar 
för allas lika villkor till en aktiv fritid. Aktiviteter följs upp i form 
av rapporter från föreningarna och projektbesök som filmas 
och sänds i SVT.

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Eftersom Radiohjälpen inte bedriver några egna projekt är 
det partnerorganisationerna som får projektstöd som rappor-
terar vilka effekter ett projekt har haft. Det är därför viktigt att 
Radiohjälpen har en gedigen och välfungerande ansöknings- 
och uppföljningsprocess (se sida 6–7). Radiohjälpen besöker 
årligen ett antal projekt för uppföljning och vissa besök filmas 
för att återkoppla till givare och allmänhet i SVT. 
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JULI
• Radiohjälpen deltar 

under Victoriadagen 
i Borgholm och pro-
grammet Grattis kron-
prinsessan! sänds i 
SVT1. Totalt samlas 2,2 
miljoner kronor in under 
programmet.

AUGUSTI

• Sophie Fyrk tillträder en ny tjänst 
på Radiohjälpen som internationell 
programhandläggare. 

• Radiohjälpens kansli deltar i upp-
startsmötet inför Världens Barn 2016 
tillsammans med bland annat regionsamordnare 
från Världens Barn-kampanjen.

• Radiohjälpen deltar i invigningen av Östersjöfesti-
valen på Berwaldhallen i Stockholm. En insamling 
genomförs tillsammans med Berwaldhallen till 
förmån för miljöarbete kring Östersjön.

DECEMBER
• Musikhjälpen genomförs i Örebro och samlar in 

53,2 miljoner kronor till förmån för att barn i krig 
och konflikt ska få gå i skola.

• Astrid Jansen börjar som vikarierande ekonom 
då Linnéa Westring går på föräldraledighet. 

JUNI
• Maria Halvorsen ersätter Perina Stjernlöf som in-

samlingsansvarig på Radiohjälpen.
• Radiohjälpen påbörjar ett utvecklingsarbete för att 

integrera Swish i den digitala insamlingsbössan 
som används under främst Musikhjälpen. Samtidigt 
anpassas den för att kunna användas i andra insam-
lingar.

OKTOBER
• Galan Tillsammans för Världens Barn sänds i SVT1 

och föregås av ett antal korta program om de olika 
uppdragen som SVT-profiler tilldelats inför 
galan. Totalt samlas under året över 
65 miljoner kronor in till Världens 
Barn.

• Radiohjälpen påbörjar en insam-
ling till förmån för Haiti, som drab-
bats hårt av orkanen Matthew.

• Ulrika Hesseborn börjar som 
vikarierande assistent till generalse-
kreteraren då Hanna Lindström går på 
föräldraledighet.

I KORTHET

FEBRUARI
• Insamling till Radiohjälps-

fonden i samband med 
sändningarna från Melodi-
festivalen där tittarna kan 
välja att stödja Radiohjäl-
pen i samband med att de 
röstar på sin favoritlåt. Sammanlagt samlas 4,6 
miljoner kronor in. 

• Radiohjälpen besöker Svenska kyrkans och Phi-
lanis projekt Mentormödrar som jobbar för en 
förbättrad mödrahälsa i Kapstaden/Sydafrika och 
som fått stöd från Musikhjälpen 2013 då temat var 
”Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet”.

MARS
• Radiohjälpen åker tillsammans med äventyraren 

Oskar Kihlborg till Nepal för att besöka projekt 
som fått stöd och spela in en film om återuppbygg-
nadsarbetet efter jordbävningen 2015.

• Den första elektroniska ansökningsomgången för 
nationella ändamål genomförs. Under hösten görs 
en utvärdering som bland annat visar att drygt 80 
procent av de svarande tyckte att det gick lätt eller 
ganska lätt att använda det nya ansökningssyste-
met. 

JANUARI
• Radiohjälpen deltar i Regeringskansliets semina-

rium om Agenda 2030 och blir remissinstans för 
det nya policyramverket för det svenska utveck-
lingssamarbetet.

• Styrelsen har ett seminarium om hur det nationel-
la arbetet kan utvecklas och vilka de stora utma-
ningarna för personer med funktionsnedsättning 
är. Bengt Westerberg föreläser om arbetet med 
att genomföra LSS – Lagen om Särskilt Stöd (till 
människor med funktionsnedsättning) – som 
antogs 1993.

• Radiohjälpen inför ett elektroniskt ansöknings-
system för den nationella verksamheten och 
avslutar samtidigt samarbetet med de nationella 
föreningarnas riksförbund (med undantag av 
RSMH). 

• Fyra stycken korta filmer där Radiohjälpen tack-
ar för bidrag till insamlingen Människor på flykt 
sänds i SVT sammanlagt 83 gånger.
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2016

NOVEMBER
• Radiohjälpen reser till Guatemala för att spela in 

två filmer – en om ett Musikhjälpenprojekt till för-
mån för barn som drabbats av klimatförändringar i 
de guatemaltekiska bergen och en om ett utbild-
ningsprojekt finansierat genom Världens Barn. 
Radiohjälpen påbörjar arbetet med en informativ 
film om klimatförändringarnas påverkan på utsatta 
samhällen och hur man kan motverka detta.

• Två besök på idrottsanläggningen Bosön där RG 
Aktiv Rehabilitering arrangerar ett ungdomsläger 
för deltagare från hela landet. Båda besöken 
filmas varav ett där kronprinsessan Victoria deltar. 

• Radiohjälpen besöker ett flyktingläger i Liba-
non som via PMU fått stöd från insamlingen för 
människor på flykt. 

MAJ
• Radiohjälpens general-

sekreterare Per Byman 
och styrelseordförande 
Hanna Stjärne deltar 
i World Humanitarian 
Summit i Istanbul. 
Hanna Stjärne talar om 
mediernas roll i huma-
nitära situationer vid ett 
sidoevent till huvudmö-
tet, arrangerat av EAA.

• Radiohjälpen besöker 
Afrikagruppernas projekt i Moçambique som fått 
stöd från Världens Barn. Verksamheten bedrivs till-
sammans med den lokala partnern Amodefa inom 
bland annat mödravård, utbildning av hälsoperso-
nal, samt genom informationsspridning och ökad 
tillgång tillhälsovård.

• Musikhjälpen – Återträffen sänds i radio och Musik-
hjälpen – Återblicken i SVT. Programmen samman-
fattar 2015 års insamling och berättar om projekt 
som fått stöd.

• Radiohjälpen besöker ett Världens Barn-projekt i 
Albanien, där We Effect tillsammans med den lokala 
partnern Amaro Drom genom bland annat förskolor 
och hälsocentraler arbetar för att stärka den romska 
befolkningens rättigheter i samhället.

SEPTEMBER
• Radiohjälpens styrelse beslutar om nya riktlinjer 

för företagsstöd till Radiohjälpens insamlingar.
• Radiohjälpen påbörjar arbetet med att ta fram 

en ny hemsida som ska göra det lättare att hitta 
information och bidra till Radiohjälpens olika 
insamlingar. Hemsidan lanseras i december.

APRIL
• Radiohjälpen deltar i 

halvårsmötet med den 
internationella samar-
betspartnern EAA (Emer-
gency Appeals Alliance). 
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Ur Kronprinsessan Victorias fond och  
Radiohjälpsfonden kan ideella föreningar som 
arrangerar fritidsverksamhet för barn/unga res-
pektive vuxna med funktionsnedsättning ansöka 
om bidrag. Syftet är att stödja aktiviteter som 
bland annat bidrar till en aktiv fritid, att bryta 
isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan 
och till att träffa nya vänner.

Insamlingen till Kronprinsessan Victorias 
fond uppmärksammas främst i samband med 
kronprinsessans födelsedag den 14 juli då pro-
grammet Grattis kronprinsessan! sänds i SVT. 
Denna sommar leddes programmet av Kalle 
Moraeus och gästande artister var bland andra 
Frans Jeppson Wall, Loa Falkman och Charlotte 
Perrelli. Tittarna gavs möjlighet att bidra genom 
att ringa eller sms:a och totalt samlades  
2 286 157 kronor in under programmet. 

Radiohjälpsfonden är en insamling där alla 
gåvor är omärkta. Medlen kan användas till 
både nationella och internationella projekt där 
Radiohjälpen ser behov av stöd. Verksamheter 
som får stöd är framförallt fritidsaktiviteter för 
vuxna med funktionsnedsättning i Sverige, samt 
utvecklingsprojekt och katastrofinsatser inter-
nationellt. Medel till Radiohjälpsfonden samlas 
främst in via sms- och telefonröstning i samband 
med Melodifestivalen då tittarna har möjlighet 
att välja Radiohjälpens nummer när de röstar 
på sin favoritlåt. Totalt samlades 4,6 miljoner 
kronor in till Radiohjälpsfonden i samband med 
Melodifestivalen 2016.

Uppföljning och återkoppling
I början på maj besökte Radiohjälpen tillsam-
mans med en filmproducent FUB Jönköpings  
aktiviteter. Bland annat ingick rörelselek för 
barn 3–6 år och boxning och bowling för äldre 
barn och ungdomar. Besöket resulterade i två 
filmer på vardera fem minuter. Den ena filmen 

fokuserade på rörelselek och bowling, den sän-
des tre gånger under juli och hade sammanlagt 
170 000 tittare. Den andra filmen fokuserade på 
boxningsaktiviteten, även den sändes tre gånger 
och sågs av 170 000 tittare. I filmen ingick även 
delar av en intervju med kronprinsessan Victoria 
som gjordes i slottsparken på Haga i mitten av 
juni. Både intervjun och delar av reportagen 
från FUB Jönköping ingick också som inslag i 
sändningen från Öland i samband med kronprin-
sessans födelsedag den 14 juli; Grattis kronprin-
sessan! Det programmet sågs av 1 470 000 tittare 
och strax efter det, återutsändes ett av Radiohjäl-
pens program, inspelat 2015, där kronprinsessan 
besökte Romfartuna Uniteds fotbollsträning. Det 
programmet sågs av 705 000.

I november besökte Radiohjälpen och kron-
prinsessan Victoria tillsammans med en film-
producent föreningen RG Aktiv Rehabiliterings 
höstläger, dit deltagande ungdomar från hela 
landet kom för att prova på olika aktiviteter och 
utmanas både fysiskt och mentalt. Filmerna från 
besöket kommer att sändas under 2017.

Kronprinsessan 
Victorias fond och 
Radiohjälpsfonden

11,2 milj kr

2016 Kronprinsessan Victorias fond Radiohjälpsfonden

Lägsta beviljade belopp 2 200 kronor 400 kronor

Högsta beviljade belopp 98 000 kronor 80 000 kronor

Beviljat snittbelopp 22 327 kronor 16 587 kronor

Antal föreningar som beviljats stöd 112 st 136 st

Antal beviljade aktiviteter 192 st 303 st

Totalt beviljad summa 5 001 332 kronor 4 047 262 kronor

För listor över alla organisationer och föreningar som beviljats stöd se sid. 49-53. 

Beviljade aktiviteter under 2016  

INSAMLADE MEDEL 
UNDER 2016:

Insamlade medel Kronprinsessan Victorias fond 2016:  5,0 miljoner kronor
Insamlade medel till Radiohjälpsfonden 2016: 6,2 miljoner kronor

Kronprinsessan Victoria besöker RG Aktiv 
Rehabiliterings aktiviteter på Bosön. 
FOTO: CARL MAGNUS LINDSTRÖM
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Under 2016 beviljades totalt 
248 föreningar medel för 
495 stycken aktiviteter. 

Här är några exempel på aktiviteter 
som beviljats stöd under året. 

RG Aktiv Rehabilitering arrangerade 
ett ungdomsläger där 12 stycken 
15–18-åringar träffades och tränade 
på idrottsanläggningen Bosön på 
Lidingö. På lägret ställdes deltagar-
na både inför fysiska och mentala 
utmaningar och övade till exempel 
att meka med sin rullstol, trapp-/rull-
trappsteknik, styrketräning, rullstols-
basket och diskuterade bilanpass-
ning, då många är i körkortsåldern.

Neuroförbundet Hässleholmsbyg-
den åkte i juni på en dagsresa till 
Varberg med guidning kring temat 
natur, kultur och historia. Bland annat 
besöktes radiostationen och industri-
minnet Grimeton som står på FN-or-
ganisationen Unesco:s världsarvslis-
ta. Bidraget från fonden användes till 
fem medhjälpare som bland annat 
stöttade vid av- och påstigning i 
bussen, vid trappor och hissar. Totalt 
deltog 26 personer.

Synskadades Riksförbund i Växjö 
gjorde i augusti ett studiebesök med 
fikastund på nybyggda Domkyrko-
centrum i Växjö. Medel beviljades till 
två ledsagare för de 17 deltagarna. 

Stockholms Dövas förening arrang-
erade ett tredagarsläger för döva 
personer med ytterligare funktions-
nedsättning. På ön Ängsholmen 
fanns aktiviteter som till exempel 
kanot, trampbåt och fiske. 50 perso-
ner deltog varav flera hade med sig 
personliga assistenter, medel bevilja-
des till fem medhjälpare.
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Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen och 
15 svenska civilsamhällesorganisationer, SVT och Sveriges 
Radio P4, UR samt ett stort antal skolor, föreningar, företag, 
kyrkor och ungefär 100 000 volontärer i landets 290 kom-
muner. Tillsammans samlas pengar in till projekt runt om i 
världen för att främja barns rättigheter. Genom insamlade 
medel kan Radiohjälpen stödja projekt som fokuserar på 
bland annat trygghet och skydd, utbildning och hälsa för 
att ge barn möjligheten att lyfta sig ur fattigdom och svåra 
förhållanden. Men Världens Barn är inte bara en insamling, 
utan även ett brett informations- och solidaritetsprojekt som 
engagerar stora delar av det ideella Sverige. Exempelvis kan 
elever öka sina kunskaper och diskutera situationen för barn 
runt om i världen med hjälp av skolmaterial från Utbild-
ningsradion. Även Sveriges Radios P4-kanaler är med och 
informerar om och samlar in till kampanjen. 

Insamlingsgalan Tillsammans för Världens Barn sändes i 
SVT i oktober. Programledare var Ylva Hällen och Rickard 
Olsson och kända profiler ställdes inför olika utmaningar. 
Magdalena Forsberg och Johanna Ojala fick som sportupp-
drag att i en livbåt ro hela Göta Kanal på fem dagar, en 
manifestation för alla barn som tvingas fly över världshaven 
i båt. Sigrid Johnson och Billy Axell fick varsitt reseuppdrag 
och besökte varsin skola i Tanzania och Malawi för att se och 
berätta hur pengarna från Världens Barn förändrar livet för 
några av världens mest utsatta barn. Andra uppdragstagare 
var Samir Badran, Viktor Frisk, Farah Abadi och Kalle Zack-
ari. Årets superhjälte var Barnkanalens Freddie. Alla utförde 
sina uppdrag med stort engagemang och med fantastiska 
resultat.  

Sveriges Radios P4-kanaler runt om i landet anordnade en 
rad aktiviteter för Världens Barn. SM i fickparkering fortsatte 
i Stockholm och P4 Halland sålde ut sitt skivarkiv till förmån 
för Världens Barn. Totalt samlade Sveriges Radios aktiviteter 
in över sju miljoner kronor till insamlingen.

De organisationer som ingick i Världens Barn-familjen 2016 
var Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, 
Individuell Människohjälp (IM), IOGT-NTO-rörelsen, 
Islamic Relief, Lions Sverige, Läkarmissionen, PMU, Rädda 
Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, 
Svenska Röda Korset och We Effect. 

Världens Barn i SVT
Söndagen den 30/9 sändes Världens Barn – Uppdraget i SVT 
och sågs av 540 000 tittare. Under veckan efter fick tittarna 
följa de olika uppdrag som SVT-profiler skulle genomföra i 
olika delar av landet i fem minuter korta inslag i SVT1 varje 
kväll. Det särskilda Superhjälteuppdraget sändes i Barnka-
nalen. Fredagen den 7/10 direktsändes den två timmar långa 
galan Tillsammans för Världens Barn, där uppdragen redo-
visades varvat med artistframträdanden och gäster. Program-
met sågs av 920 000 tittare. På söndagen sändes Världens 
Barn – Summering, där ett sammanfattande insamlingsresul-
tat redovisades för tittarna. Det sågs av 515 000 personer.
Flera av SVT:s olika redaktioner lyfter insamlingen Världens 
Barn under kampanjveckan och som inslag i Gokväll sändes 
två reportage från projektbesök som journalisten Joachim 
Vogel gjort i Jordanien och Libanon. De sågs av 620 000 
respektive 675 000 tittare.

Beviljade projekt under 2016 
Under 2016 har sammanlagt 73,3 miljoner kronor beviljats 
till 27 organisationer för projektstöd i 41 länder. Ytterligare 
913 713 kronor har beviljats projekt som finansierats med 
insamlade medel till Världens Barn 2014. För exempel på 
projekt som fått stöd från Världens Barn se sida 22-24. För 
hela listan över beviljade projekt se Bilaga 1 på sida 46.

Världens Barn
65,8 milj kr

INSAMLADE MEDEL 
VÄRLDENS BARN 2016:

Barn i flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien.
FOTO: JOACHIM VOGEL

Ylva Hällen och Rickard Olsson var programledare för Världens 
Barn-galan i oktober i SVT.
FOTO: JAN DANIELSSON/SVT 

REGIONAL FÖRDELNING AV INSAMLADE MEDEL 

Afrika 45 192 264 38,2%

Asien 28 603 804 24,2%

Latinamerika 11 141 289 9,4%

Europa 2 109 438 1,8%

MENA* 31 109 231 26,3%

Totalt 118 156 026 100,0%
* Mellanöstern och Nordafrika
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Över 30 miljoner barn kan inte gå i skolan på grund av krig 
och konflikter. Skolor attackeras och ockuperas varje dag. 
Samtidigt är det en mänsklig rättighet att gå i grundskola 
och skolan kan vara skillnaden mellan liv och död. Temat för 
Musikhjälpen 2016 var därför ”Barn i krig har rätt att gå i 
skolan”. Musikhjälpen är ett insamlingsevent som äger rum 
i december och har ett nytt aktuellt tema varje år. I en vecka 
blir tre kända programledare inlåsta i en glasbur på ett torg i 
en svensk stad. Programmet direktsänds dygnet runt i P3 och 
i SVT/SVT Play och går ut på att uppmärksamma och samla 
in pengar till en undangömd humanitär katastrof genom att 
engagera lyssnare och tittare. I samarbete med Utbildningsra-
dion togs ett omfattande utbildningsmaterial fram för Sveri-
ges skolungdomar om hur krig och konflikter drabbar barns 
skolgång. Örebro var värdstad och den 144 timmar långa 
direktsändningen gjordes från en glasbur på Stortorget den 
12-18 december. Programledarna för den nionde upplagan 
av Musikhjälpen var Kodjo Akolor, Josefine Jinder (Little 
Jinder) och Howlin’ Pelle Almqvist. 

Musikhjälpen i siffor
Med 312 000 engagemang och över 53 miljoner kronor i 
insamlade medel, slog 2016 års upplaga av Musikhjälpen 
rekord i både engagemang och insamling. 3,1 miljoner perso-
ner tog del av Musikhjälpens sändningar i P3 vilket motsva-
rar 40% av befolkningen. Över fyra miljoner Facebook-kon-
ton nåddes under veckan och Musikhjälpens hemsida hade 
en halv miljon unika besökare. Årets nya app hade 118 000 
användare och ungefär en fjärdedel av dessa valde att önska 
en låt i appen. Runt 5 000 digitala bössor startades och till-
sammans samlade dessa in 20 miljoner kronor.

I slutet på maj sändes Musikhjälpen 2015 – Återblicken, ett 
60 minuter långt sammandrag från insamlingsveckan i Lin-
köping i december. Temat för insamlingen var ”Ingen ska be-
höva fly undan klimatet”. Programmet producerades av SVT 
Malmö och innehöll både de resereportage som Clara Henry 
gjorde i Filippinerna, artistframträdanden, engagemang och 
gäster i Musikhjälpens glasbur. Det sändes sex gånger i slutet 
på maj och början på juni och sågs av sammanlagt 375 000 
tittare.

Beviljade projekt under 2016
Inom 2015 års tema ”ingen ska behöva fly undan klimatet” 
beviljades 14 organisationer totalt 27,4 miljoner kronor i stöd 
för verksamhet i 15 länder. Hela listan över beviljade projekt 
2016 se Bilaga 2 på sida 47-48.

*Varav 993 115 kronor avsåg Musikhjälpen 2015. 

Musikhjälpen
54,2 milj kr*

UTDELADE MEDEL FRÅN MUSIKHJÄLPEN 
UNDER 2016

INSAMLADE MEDEL 
MUSIKHJÄLPEN 2016:

Maxida Märak gästar glasburen under 
Musikhjälpen. 
FOTO: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

Luciatåg för Musikhjälpen på Stortorget i Örebro. 
FOTO: JANNIE FLODMAN/SVERIGES RADIO

Josefine Jinder, 
Kodjo Akolor och 
Pelle Almqvist var 
2016 års program-
ledare. 
FOTO: JAN DANIELSSON/
SVT

Även barn på flykt har 
rätt till skola, till exem-
pel de här pojkarna i 
ett flyktingläger i Alep-
po, Syrien. 
FOTO: ERHAN SEVENLER / 
SCANPIX / TT

Organisation  Summa Andel 
Yennenga Progress 360 000 1,3%
Svalorna Latinamerika 378 780 1,4%
Action Aid 600 000 2,2%
Afrikagrupperna 625 000 2,3%
Hand in Hand 900 000 3,3%
Vi-skogen 1 500 000 5,5%
Plan International Sverige 1 900 000 6,9%
Svenska kyrkan 2 000 000 7,3%
We Effect 2 000 000 7,3%
Diakonia 2 295 275 8,4%
Barnfonden 2 800 000 10,2%
Rädda Barnen 3 000 000 10,9%
Erikshjälpen 3 830 459 14,0%
Röda Korset 5 250 000 19,1%
Totalt 27 439 514 100,0%
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Vid stora humanitära kriser kan Radiohjälpen starta en kata-
strofinsamling. Det är Radiohjälpens styrelse som beslutar om en 
katastrofinsamling ska startas och det krävs att det finns partneror-
ganisationer med humanitär erfarenhet och kapacitet att stödja på 
plats i det drabbade området. Under 2016 fortsatte insamlingen 
”Människor på flykt” från 2015 och en insamling till Haiti starta-
des efter orkanens Matthews förödelse i oktober. Utöver gåvor till 
dessa två insamlingar kom det in 350 000 kronor till Radiohjälpens 
allmänna katastrofarbete och tidigare katastrofinsamlingar. 

Insamlingen Människor på flykt 
– 2,6 miljoner kronor
Just nu befinner sig mer än 60 miljoner människor på flykt, hälften 
av dem är barn. Det är den högsta siffran sedan andra världskriget. 
Radiohjälpen startade under hösten 2015 insamlingen Människor 
på flykt, vilken har fortsatt under 2016. Totalt under 2015/2016 
har denna insamling kommit upp i 72 miljoner kronor – Radiohjäl-
pens största katastrofinsamling sedan tsunamin 2004/2005.

Insamling till drabbade på Haiti 
– 1,1 miljoner kronor
Den 4 oktober drog orkanen Matthew in över Haiti med vindar på 
235 km/timmen och orsakade den största humanitära krisen sedan 
jordbävningen 2010. Ca 2,1 miljoner människor berördes och  
750 000 var i behov av akut hjälp. Över 100 000 barn riskerades 
att drabbas av akut undernäring och stora delar av fiskerinäringen, 
jordbruket och boskapsskötseln blev utslagna. Två appeller på 15 
och 30 sekunder sändes sammanlagt 122 gånger i SVT under peri-
oden 17-30/10 och totalt samlades det in över en miljon kronor. 

Återkoppling
För att särskilt tacka gåvogivare till insamlingen för Människor på 
flykt producerades i slutet av 2015 fyra stycken korta tackfilmer 
med bilder ur en reportageresa till Serbien och Makedonien. Tack-
filmerna var 15 och 30 sekunder långa och sändes sammanlagt 83 
gånger under januari 2016. Filmen som producerades vid reporta-

geresan fick namnet En resa genom 
Balkan, var fem minuter lång och 
sändes sammanlagt sex gånger 
under mars och april. Program-
met sågs av sammanlagt 315 000 
tittare. Även en 30 sekunder lång 
appell producerades och sändes 
92 gånger under samma period. 
Appellen sändes även i Sveriges Ra-
dio. Förutom återkoppling från projekt 
som fått stöd från insamlingen för Människor på flykt så gavs i 
både programmet och appellen information till tittarna om möjlig-
heten att bli månadsgivare till Radiohjälpen.

I slutet på mars åkte Radiohjälpens generalsekreterare tillsammans 
med äventyraren Oskar Kihlborg till Nepal för att besöka projekt 
som fått stöd från den insamling som Radiohjälpen hade efter jord-
bävningen ett år tidigare. Oskar Kihlborg som rest mycket i landet 
tidigare var också programledare i den femton minuter långa film 
som spelades in vid besöket. Filmen sändes i slutet på maj och hade 
då 555 000 tittare. Den återutsändes även två gånger under somma-
ren och sammanlagt har 609 000 sett filmen. Även denna film avslu-
tades med information om möjligheten att bli månadsgivare.

 I samband med World Refugee Day den 20/6 återutsändes 
programmet Tolv miljoner människor på flykt, inspelat i Libanon 
2015. Det sändes vid två tillfällen och hade sammanlagt 365 000 
tittare. Under sommaren repriserades även sju stycken andra äldre 
program. De visades vid sammanlagt elva sändningstillfällen. I 
samband med Paralympics i september återutsändes även ett tidi-
gare inspelat reportage om simmaren och deltagaren i Paralympics 
Maja Reichard.

Beviljade projekt under 2016
Från insamlingen Människor på flykt beviljades 12,3 miljoner 
kronor till nio organisationer med verksamhet i DR Kongo, Iran, 
Ukraina, Irak, Jordanien, Uganda, Rwanda, Syrien och Libanon. 
För hela listan över beviljade projekt se Bilaga 3-5 på sida 48.

Katastrofinsamlingar

ÅRET I SIFFROR 

4,2 milj kr

INSAMLADE MEDEL TILL 
KATASTROFARBETET 2016: 

* Varav 993 115 kronor avsåg Musikhjälpen   

2015.

** Öronmärkta medel är gåvor där givaren 

angett ett annat ändamål än Radiohjälpens 

specifika insamlingar. Dessa delas i möjli-

gaste mån ut till det ändamål som givaren 

önskat.

INSAMLADE MEDEL 2016 
Världens Barn 65 839 189

Musikhjälpen* 54 218 070

Radiohjälpsfonden 6 200 078

Victoriafonden 4 995 704

Katastrofer 
+ öronmärkta medel** 4 301 588

Totalt 135 554 629

136 miljoner 
kronor samlade Radiohjälpen 

in under 2016

371 gånger 
sändes Radiohjälpens appeller

 i SVT under 2016

47 gånger 
sändes Radiohjälpens filmer 

i SVT under 2016

5,9% 
var Radiohjälpens insamlings- och 
administrationskostnader under 

2016 i relation till intäkterna

Skolbarn i området Mafalala i 
Maputo, Mocambique.
FOTO: MARCUS DERNULF/

VÄRLDENS BARN

Nästan 
10 miljoner 

tittare 
har sett någon av 

Radiohjälpens filmer
 i SVT under 2016

Haiti efter orkanen Matthews förödelse i oktober.
FOTO: AKTION DEUTSCHLAND HILFTBARE KH
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SÅ FÖRDELADES 
INSAMLADE MEDEL 2016

< 500 000 kronor
500 000 - 999 999 kronor
1 000 000 - 2 499 999 kronor
2 500 000 - 4 999 999 kronor
> 5 000 000

1-4 aktiviteter
5-10 aktiviteter
11-13 aktiviteter
14-25 aktiviteter
26 eller fler aktiviteter

118,2 
milj. kronor
 internatio-

nellt

9 milj.
 kronor 

nationellt

Under 2016 kunde 118,2 kr beviljas till totalt 101 utvecklings- 
och humanitära projekt i 50 länder genom 33 organisatio-
ner. 31 % av de beviljade medlen rörde humanitära projekt 
(katastrofprojekt) och ytterligare 26 % hade ett visst humani-
tärt fokus (utvecklingsinriktat arbete i en humanitär kontext).

REGIONAL FÖRDELNING
Afrika 45 192 264 38,2%
Asien 28 603 804 24,2%
Latinamerika 11 141 289 9,4%
Europa 2 109 438 1,8%
MENA* 31 109 231 26,3%
Totalt 118 156 026 100,0%
* Mellanöstern och Nordafrika

9 miljoner kronor beviljades under 2016 till 248 
svenska föreningar för 495 aktiviteter för perso-
ner med funktionsnedsättning i Sverige.
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6 GODA 
EXEMPEL
Radiohjälpen beviljar medel för projekt internationellt och för aktiviteter i Sverige. 
Här kan du läsa om några av de internationella projekt som lämnade in sin slutrapport 
under 2016, och om några aktiviteter som genomfördes i Sverige under året.

EN AKTIV FRITID FÖR ALLA 
Föreningen FUB Jönköping, för barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning, arrangerar fri-
tidsaktiviteter för både unga och vuxna. Medel 
från Kronprinsessan Victorias fond har beviljats 
till fritids- och idrottsgrupper för barn och unga 
där cirka 200 personer deltar varje vecka. 

Martin Johansson som är verksamhetsan-
svarig på FUB Jönköping berättar:

– Målet för föreningen är att alla oavsett 
funktionsnedsättning ska få en meningsfull 
fritid.

De yngsta barnen träffas för Lördagsskoj 
tillsammans med sina föräldrar och en ledare. 
För att uppmuntra till rörelseglädje i tidig ålder 
blandas aktiviteter som lättare gymnastik 
med bad eller pyssel. Medföljande föräldrar 

berättar om att träningstillfällena är viktiga 
även för dem, för att träffa andra med liknande 
erfarenheter.

Tonåringar och unga vuxna kan bland annat 
spela bowling eller boxas. Både föräldrar och 
ledare berättar att många unga med funk-
tionsnedsättning blir ganska ensamma, det är 
nästan bara i skolan de träffar andra. Det natur-
liga att gå ut och träffa kompisar finns inte utan 
mycket tid tillbringas hemma med föräldrarna. 
Det finns inte heller så många aktiviteter som 
passar den som behöver extra stöd.

Radiohjälpen besökte föreningen i maj och 
spelade in två program som sänts i SVT under 
året och även i programmet Grattis kronprin-
sessan!

ALLA BARNS RÄTT TILL UTBILDNING I 
GAZA
Barn med funktionsnedsättning är en av de 
mest utsatta grupperna i Palestina, vilket bland 
annat leder till diskriminering, stigmatisering 
och att de nekas sina mänskliga rättigheter, 
till exempel utbildning. Därför saknas det ofta 
specialpedagoger och lärare med särskild 
kompetens, yrkesutbildning och i förlängning-
en även jobb. Återkommande och pågående 
konflikter ökar barns sårbarhet ytterligare och 
försvårar för barnen att få tillgång till skola. 
Med medel från Världens Barn har därför Indi-
viduell Människohjälp (IM) bedrivit ett projekt 
som stärkt tillgången till skola för barn med 
funktionsnedsättning i Gaza. Genom projektet 
fick bland annat 177 barn en individuell utbild-

ningsplan som gav dem möjlighet att utveckla 
och stärka sina färdigheter och kunskaper 
inom en rad olika ämnen. 63 barn fick även 
tillgång till sjukgymnastik och barnens föräldrar 
har stärkt sina kunskaper kring hur de på bästa 
sätt kan stötta sina barn i deras utveckling och 
skolgång. Vid projektets slut kunde elva elever 
påbörja sin skolgång i det formella utbildnings-
systemet och samtliga föräldrar rapporterade 
goda resultat i deras barns utveckling. IM arbe-
tar även nära lokala partners i Palestina för att 
stärka det lokala ägarskapet och kapaciteten 
att bedriva påverkansarbete. Projektet har på 
så vis bidragit till alla barns rätt att gå i skolan, 
samt en stärkt förståelse i samhället kring alla 
barns rättigheter. 

LIVSVIKTIG FAMILJEKONFERENS
Förbundet Blödarsjuka i Sverige beviljades 
bidrag till åtta medhjälpare och sjukvårdsper-
sonal under en familjekonferens i maj på en 
folkhögskola i Södertälje. Cirka 90 medlemmar 
deltog och fick under helgen utbyta erfaren-
heter med varandra, ta del av föreläsningar, 
utbildning och information. Barnen fick också 
bekanta sig med en ambulans och lära sig vad 
man ska göra om en person med blödarsjuka 
gör sig illa. En annan höjdpunkt för barnen var 
att de fick prova på att göra cirkuskonster. 

– Hela familjen påverkas när man får ett barn 
med en kronisk sjukdom, därför arrangerar 
vi ofta verksamheter där förutom föräldrar 
och barn även syskon och eventuellt andra 
närstående möts. Alla lär av varandra och 
delar erfarenheter, berättar Therese Backus, 
kanslichef på förbundet.

Therese berättar vidare:  
– Det är viktigt för oss att våra medlemmar 

har kunskap om och förstår sin sjukdom. Jag 
får ofta höra från deltagare att våra kurser är 
livsnödvändiga, att man längtar till nästa träff 
då man möter sina vänner igen och kan prata 
mediciner och erfarenheter.

1

2

3

Elever får undervisning i sång och teater för att kunna 
uttrycka känslor och bearbeta krigets trauman.  
FOTO: MAURITS OTTERLOO/IM

Viggo balanserar på lina vid en familjekon-
ferens anordnad av Förbundet Blödarsjuka i 
Sverige. FOTO: HÅKAN BJÖRCK

Eira tränar balans och koordination på  
Lördagsskoj hos FUB Jönköping.   
FOTO: ANNE SUNI/RADIOHJÄLPEN

Barn sitter och målar under ritstunden i Gaza.  
FOTO: MAURITS OTTERLOO/IM

Fler goda exempel på nästa sida
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FÖREBYGGA KÖNSSTYMPNING I MALI
Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor 
världen över beräknas ha genomgått 
könsstympning, en skadlig sedvänja som 
ger men för livet. Ett land där sedvän-
jan har varit och fortfarande är, vanligt 
förekommande, är Mali. För att bekäm-
pa könsstympning och ändra synen 
på flickors och kvinnors sexualitet, har 
Erikshjälpen, med medel från Världens 
Barn, bedrivit ett projekt i Mali under året.
Genom ett samarbete med lokala ledare, 
barn, föräldrar och religiösa ledare har 
projektet ökat medvetenheten kring den 
skadliga sedvänjan. Bland annat har 420 
ledare skrivit under en lokal konvention 
som förbjuder könsstympning, vilket bland 
annat lett till att inga ingrepp rapporterats i 
de 14 byar som omfattas av konventionen. 
Alla byar som varit med i projektet har nu 
även en barnrepresentant i byrådet, dit 
barn kan vända sig för att rapportera brott 
mot deras mänskliga rättigheter. Genom 
projektet beräknas att omkring 8 000 barn 
har stärkt kunskaperna om sina rättigheter, 
men också aktivt arbetat för att påverka 
hur deras omgivning arbetar med och 
säkerställer barns rättigheter.  Därmed har 
projektet bidragit till en ökad medvetenhet 
om barns rättigheter i stort och särskilt för 
att bekämpa kvinnlig könsstympning. 

STOPPA SPRIDNINGEN AV HIV 
I ZAMBIA
2014 var Musikhjälpens tema ”Hjälp oss att 
stoppa spridningen av hiv” och en av de 
organisationer som fick medel från insam-
lingen var Rädda Barnen. I Zambia beräk-
nades vid projektets början att cirka 14 % 
av landets befolkning i åldrarna 15-49 lev-
de med hiv och att 10 % av hiv-spridningen 
skedde mellan mamma och barn. Genom 
ett projekt bedrev Rädda Barnen arbete 
för att stärka barns och ungas tillgång till 
information om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter och för att förbättra 
tillgången till sjukvård för mammor och 
barn så att smittspridning kan stoppas i ett 
tidigt skede. Bland annat fick 98 643 barn 
och unga ökade kunskaper inom temat, 15 
860 ungdomar valde att ta ett frivilligt hiv-
test att jämföra med totalt 5 898 ungdomar 
året innan och totalt var 2 400 gravida 
kvinnor med hiv med i projektets förebyg-
gande arbeta att stoppa smittspridning till 
barnet. Dessa kvinnor fick också tillgång 
till antiretroviral behandling. 8 000 kvinnor 
och män valde även att frivilligt komma till 
kliniker för att göra ett hiv-test. Med medel 
från Musikhjälpen 2014 har projektet därför 
lyckats nå ut till ett stort antal barn, unga 
och vuxna, inklusive sjukvårdspersonal, 
för att stärka tillgången på information och 
arbetat med att stoppa spridningen av hiv, 
samt öka tillgången till behandling. 

BARNS RÄTT TILL TRYGGHET OCH 

SKYDD I TANZANIA
Under 2015 var mer än 60 miljoner 
människor på flykt världen över, vilket var 
de högsta siffrorna sedan andra världs-
kriget. Radiohjälpen uppmärksammade 
det akuta läget och startade insamling-
en Människor på flykt, som under 2015 
samlade in nästan 70 miljoner kronor. En 
av de organisationer som fick medel från 
insamlingen var Plan International Sverige, 
som fick stöd för att säkerställa barns rätt 
till trygghet och skydd i Tanzania. Särskilt 
arbetade projektet med människor som 
flytt den väpnade konflikten i Burundi. Plan 
och deras systerorganisation i Tanzania 
arbetade i två flyktingläger i Kigomaregi-
onen, Nduta, och Mtendelin. Där säker-
ställde Plan bland annat att 17 139 barn fick 
trygga och säkra platser att samlas på,  
11 095 vårdnadshavare fick information 
om barns rätt till utbildning, trygghet och 
skydd, samt om de negativa konsekven-
serna av av exempelvis barnäktenskap. 
Genom att stärka både barn och vuxnas 
kunskap om barns rättigheter har projektet 
fått stor genomslagskraft i närområdet och 
genom etablerandet av kommittéer som 
särskilt arbetar för barns rätt till trygghet 
och skydd (så kallade ’Child Protection 
Committees’) finns nu instanser som 
särskilt identifierar och åtgärdar risker för 
barnen i lägren. Dit kan även barnen vän-
da sig om deras rättigheter kränks.

4 5 6

Radiohjälpens samarbetspartners gör ett 
fantastiskt arbete för att nå ut till människor 
för att lindra nöd och rädda liv, samt se till 
att människor kan åtnjuta sina mänskliga 
rättigheter och en tryggare tillvaro. God 
lokal kännedom, gedigen riskanalys och 
en förmåga att anpassa verksamheten i en 
föränderlig och osäker miljö är viktiga förut-
sättningar för att lyckas. Men ibland blir det 
ändå inte som det var tänkt och projekten 
måste planeras om, förflyttas eller skjutas 
upp. Då får Radiohjälpen, tillsammans med 
den berörda partnerorganisationen, ta 
ställning till om projektet ska planeras om 
eller om pengarna ska återbetalas. Här kan 
du läsa om tre exempel när det inte riktigt 
blev som det var planerat, men där resulta-
ten blev bra tack vare lite flexibilitet och ett 
innovativt arbetssätt.

Förseningar på grund av 
väpnad konflikt
Den väpnade konflikten i Afghanistan utgör 
ett ständigt hot mot människor som lever 
i landet, och även mot de organisationer 
som arbetar på plats. Under slutet av 
2015 och under 2016 sågs en eskalering 
av konflikten, vilket drabbade flertalet av 
landets 34 provinser och dess invånare. En 
av Radiohjälpens partnerorganisationers 
arbete drabbades hårt av stridigheterna 
och försenades som en följd av detta. När 
arbetet väl kunde dra igång igen, försvåra-
de rådande väder arbetet. Trots detta och 
med en nära dialog med Radiohjälpen, en 
paus i arbetet, en god kännedom om den 
lokala kontexten och konfliktdynamiken 
lyckades partnerorganisationen slutligen 
att genomföra hela projektet under 2016. 
Därmed kunde skolbyggnader uppföras 
och säkerställa att fler barn fick tillgång till 
utbildning. 

När humanitärt arbete över-
går till återuppbyggnad
I april 2015 drabbades Nepal av en stor 
jordbävning som resulterade i över 6 000 
dödsoffer och 14 000 skadade. 140 000 
hus skadades och 160 000 totalförstördes. 
Miljontals människor i landet drabbades av 

jordbävningen 
och behoven 
var väldigt 
stora. En av 
Radiohjälpens 
partnerorganisa-
tioner finansierades 
därför med medel från 
en särskild insamling till förmån för Nepal. 
Projektet fokuserade till en början på att 
lindra nöd och rädda liv främst genom 
matdistribution, tillfälligt tak över huvu-
det samt ”Non Food Items” (exempelvis 
husgeråd, tvål, filtar). Projektet lyckades 
göra besparingar under projektets gång 
och kunde därför nå ut till fler hushåll än 
planerat. Trots detta fanns det vid projek-
tets slut pengar kvar. Radiohjälpen och 
partnerorganisationen gjorde då bedöm-
ningen att behoven var fortsatt stora och 
det beslutades att pengarna istället för att 
återbetalas skulle användas för att stärka 
återuppbyggnaden av bland annat alla de 
skadade och förstörda husen. Det är ett 
gott exempel på när ett flexibelt arbetssätt 
kan skapa en bra brygga mellan det hu-
manitära, omedelbara arbetet och det mer 
långsiktiga utvecklingssamarbetet.  

Planera om verksamheten
Många av Radiohjälpens partnerorganisa-
tioner arbetar med lokala organisationer 
för att bedriva sina projekt världen över. 
Våra partners gör grundliga bedömningar 
av de lokala organisationerna, men ibland 
går det inte som tänkt. Via en revision 
upptäcktes att den lokala organisationen i 
Demokratiska Republiken Kongo hade vis-
sa svagheter internt och därför beslutade 
Radiohjälpen tillsammans med partneror-
ganisationen att inte betala ut några medel 
till den lokala aktören innan svagheterna 
var åtgärdade. Genom att alltid vara obser-
vanta och kontinuerligt granska partneror-
ganisationer och lokala aktörer kan sådant 
upptäckas i tid, och i det här fallet kunde 
projektet utföras av annan lokal aktör istäl-
let, om än något försenat. 

När det inte går  
som tänkt…
...kan projekt behöva planeras om. En anledning 
är att Radiohjälpen finansierar projekt i några av 
världens mest svårarbetade områden, till exempel 
Afghanistan, Syrien och Jemen. 

Vi försöker 
bli bättre

Flickor i Zambias huvudstad Lu-
saka deltar i sportaktiviteter som 
används för mobilisering och ut-
bildning inom reproduktiv hälsa.
FOTO: KUDZAI MEDA
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ELEKTRONISKT ANSÖKNINGSSYSTEM
Från 2016 görs ansökningar för aktiviteter 
inom Sverige endast elektroniskt. I samband 
med övergången från papper till elektronik 
avslutades det tidigare samarbetet kring an-
sökningar med alla riksförbund utom RSMH, 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. 
För kansliets del har övergången till elektro-
niska ansökningar minskat tidsåtgången för 
hanteringen och den ökade möjligheten till 
överblick av de samlade ansökningarna har 
också varit värdefullt både för kansliet och 
revisorer. Under hösten gjordes en utvär-
dering kring hur de sökande upplevde det 
nationella elektroniska ansökningssystemet, 
vilken visade att drygt 80 procent av de som 
svarade tyckte att det gick lätt eller ganska 
lätt att använda det nya systemet. 

INTERNATIONELL  
PROGRAMHANDLÄGGARE
I augusti inrättade Radiohjälpen en ny tjänst 
som internationell programhandläggare. 
Handläggaren ska ge utökat stöd och dialog 
till de organisationer som erhåller medel för 
internationell verksamhet från Radiohjälpen 
och också kvalitetssäkra såväl Radiohjälpens 
rutiner som organisationernas rapportering 
och uppföljning. Tanken är att tjänsten ska 
leda till bättre kvalitet i såväl verksamhet som 
i Radiohjälpens egna system för beredning 
och uppföljning. Tjänsten är tillfällig, till och 
med juli 2018, och kommer att utvärderas 
löpande för att eventuellt bli permanent.

NYA INSAMLINGSMETODER
För Radiohjälpen har insamling via andra ka-
naler än det kända plusgironumret 90 1950-6 
blivit allt viktigare och gåvor via telefon, sms 
och Swish står för en allt större del av de 
insamlade medlen. Samtidigt minskar insam-
lingen via den klassiska bössan och det blir 
även svårare och svårare att få bankerna att 
ta emot kontanter. För några år sedan tog 
Radiohjälpen fram en digital insamlingsbössa 
som gör att alla enkelt kan starta en egen 
insamling via datorn eller mobilen. Efter att 
ursprungligen ha fungerat enbart tillsam-
mans med sms, genomfördes under 2016 ett 
utvecklingsarbete för att koppla bössan till 
både betalkort och Swish. Veckan före Mu-
sikhjälpen i december kunde äntligen Swish 
användas i den digitala bössan och under 
Musikhjälpen samlade den in över 20 miljo-
ner kronor, varav 13 miljoner kom via Swish.



26 27

Hanna Stjärne, ordförande, är 
sedan 2015 vd för SVT. Hon kom från 
posten som chefredaktör och vd för 
UNT-koncernen i Uppsala där bland 
annat Upsala Nya Tidning ingår. Han-
na Stjärne har även varit utrikeskor-
respondent och inrikeschef på Ekot 
samt chef för P1 och programdirektör 
på Sveriges Radio. Hanna tillträdde 
uppdraget som ordförande för Stiftel-
sen Radiohjälpen 15/1 2015. 

Jan Petersson, vice ordförande, är 
direktör på Sveriges Radio och chef 
för enheten Analys och Kommunika-
tion. Jan är journalist som arbetat med 
lokal- och riksproduktion, framförallt 
nyheter och samhällsprogram. 
Han startade och ansvarade under 
1990-talet för Sveriges Radios
internationella utvecklingssamarbe-
te och har drivit Sida-finansierade 
medieprojekt i Asien och Afrika. Han 
har också varit chef på de nordiska 
public servicebolagens representa-
tionskontor i Bryssel. Under fem år var 
han strategichef på SVT.

Per Bergkrantz är vice vd på Utbild-
ningsradion. Tidigare har Per varit vd 
på NPP Reklambyrå och dessförinnan 
var han under många år marknads-
direktör på Systembolaget, där han 
byggde upp den strategiska plattfor-
men. Under sina år på Systembolaget 
startade han även IQ Initiativ AB som 
ett led i Systembolagets ökande 
ansvarstagande i samhället. Under sin 
karriär har han belönats med mer än 
25 utmärkelser inom kommunikation, 
varav två Guldägg.

Anna Stål Isaksson är programredak-
tör vid SVT Programetik som ger pu-

blicistisk rådgivning till SVT:s samtliga 
redaktioner och projekt, bland annat 
kring frågor om de riktlinjer som finns 
för public service, tillexempel i sänd-
ningstillståndet. Anna, som är utbildad 
vid Journalisthögskolan, Duke Univer-
sity och KTH, har en lång journalistisk 
erfarenhet som reporter, redaktör, 
utrikeskorrespondent, planeringschef 
och programledare bland annat från 
Rapport, Aktuellt och Studio 1 i P1.

Bo Forsberg är generalsekreterare 
på Diakonia sedan 1994. Bo är i 
grunden teolog men har arbetat med 
internationellt utvecklingssamarbete 
sedan 1970-talet bland annat under 
sex år i Kongo. Bo har haft uppdrag i 
många styrelser som t ex Sidas styrel-
se, ordförande i Fonden för Mänskliga 
Rättigheter och för närvarande i Anna 
Lindh-Akademin. 

Ulrika Årehed Kågström är general-
sekreterare för Cancerfonden. Hon 
var mellan 2010-2016 generalsekrete-
rare för Svenska Röda Korset. Ulrika 
är civilekonom från Luleå Tekniska 
Universitet, och har tidigare arbetat 
på Riksteatern med olika ledande be-
fattningar, bland annat som marknads-
chef, chef för ekonomisk samordning 
och utveckling och som vice vd.

Agnetha Vikenger har varit förbunds-
ordförande i RBU, Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn och Ungdo-
mar sedan 2000. Hon avgick från 
den posten i maj 2015. Agnetha är 
utbildad vårdlärare och är också ord-
förande i Lika Unika, en samarbetsor-
ganisation med sex olika medlemsför-
bund. Lika Unika bildades 2009 och 
verkar för mänskliga rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar. 
Agnetha avslutade sitt styrelseupp-
drag vid styrelsemötet i november. 

SUPPLEANTER:
Pia Kalischer är beställare och 
musik- och evenemangsansvarig på 
Sveriges Radio. Pia har jobbat med 
radio och musik sedan 1990-talet och 
var musikchef på P3 i tio år. Sedan 
2006 ingår hon i Utbudsavdelningen 
tillsammans med Sveriges Radios 
övriga beställare. Där driver hon
strategiska frågor rörande Sveriges 
Radios musikutbud och evenemangs-
utveckling mm. Pia står bland annat 
för originalidéerna bakom P3 Guld 
och Svensktoppen nästa! och har 
utvecklat det holländska insamlings-
formatet Serious Request till den 
svenska versionen Musikhjälpen.

Thomas Nilsson är kanal- och 
tablåchef på SVT. Thomas arbetade 
efter utbildning på Dramatiska Insti-
tutet som projektledare med främst 
drama och långfilm. Under 25 år har 
han ansvarat för kanalplanering, först 
på TV4 i tio år och därefter på SVT.  

Elisabeth Dahlin är sedan 2008 
generalsekreterare för Rädda Barnen. 
Innan hon började på Rädda Barnen 
arbetade hon som ambassadör och 
chef för globalt ansvar på Utrikesde-
partementet samt som ställföreträdan-
de generaldirektör för Kommerskolle-
gium. Elisabeth har också tjänstgjort 
vid de svenska ambassaderna i 
Zambia, Brasilien och Vietnam. Under 
sent 1980-tal arbetade hon på Sida 
med det humanitära stödet inne i 
Sydafrika under apartheid samt det 
bilaterala stödet till ANC i exil.

Eva Lövgren är chef för Sidas enhet 
för demokrati och mänskliga rättighe-
ter. Hon har mer än 25 års erfarenhet 
av svenskt utvecklingssamarbete, 
inom ett brett område från forskning 
till humanitära insatser, varav sju år 
i Zimbabwe och Zambia. Tidigare 
erfarenheter inkluderar flera en-
hetschefsposter, utvärdering, analys 
och programhandläggning. Eva har 
erfarenhet från statliga myndigheter 
och civilsamhället. Eva avslutade sitt 
styrelseuppdrag i november på grund 
av utlandsflytt. 

Dario Marlović är chef för progra-
mavdelningen på Islamic Relief. 
Dario har tidigare haft nationella och 
internationella uppdrag i olika orga-
nisationer och varit avdelningschef 
för Europaavdelningen på Caritas 
Sverige vilket har inkluderat uppdrag 
inom Caritas Internationalis och 
Caritas Europa. Han har arbetat med 
humanitärt och utvecklingssamarbete 
samt mänskliga rättigheter och orga-
nisationsutveckling. Dario har i dag 
uppdrag för Islamic Relief Worldwide 
och har tidigare haft styrelseuppdrag/ 
uppdrag för Ibn Rushd och Byrån för 
Lika Rättigheter.

Lise Lidbäck är sedan 2013 för-
bundsordförande i Neuroförbundet, 
Sveriges första intresseorganisation 
specialiserad på neurologi. Hon är 
också ordförande i SMDF, Stiftelsen 
för MuskelDystrofiForskning. Stiftel-
sens ändamål är att stödja forskning 
och sprida information om Duchen-
nes- och Beckers muskeldystrofi. Lise 
har även en utbildning inom ekonomi 
och marknadsföring.

Elisabeth Dahlin, Bo Forsberg, Lise Lidbäck, Agnetha Vikenger, Hanna Stjärne, Per Bergkrantz, Eva Lövgren, Ulrika Årehed Kågström, Anna Stål Isaksson,  
Jan Petersson, Thomas Nilsson,  Dario Marlovic. Pia Kalischer saknas på bilden. FOTO: PER BYMAN

FV: Maria Halvorsen (insamlingsansvarig), Anne Suni (nationell handläggare), Annika Francke (produktionsplanerare), Per Byman (generalsekreterare), 
Linnéa Westring (ekonom), Hanna Lindström (assistent till generalsekreteraren), Sophie Fyrk (internationell programhandläggare), Susanne Ewaldh (admi-
nistratör). FOTO: RADIOHJÄLPEN 
Saknas på bilden: Ulrika Hesseborn (vikarie för Hanna Lindström fr.o.m. oktober), Astrid Jansen (vikarie för Linnéa Westring fr.o.m. december), 
Perina Stjernlöf (avslutade sin anställning i augusti). 

EAA
Radiohjälpen deltar sedan 2012 i det internationella samar-
betet Emergency Appeals Alliance (EAA). Syftet är att utbyta 
erfarenheter och hitta synergier kring insamlingar, tv-appel-
ler, utvärderingar och projektbesök. 

AidAid
Radiohjälpen har möjlighet att få kostnadsfri hjälp inom 
kommunikation- och managementfrågor av seniora 
konsulter som är mellan uppdrag. Under 2016 har inga 
uppdrag genomförts, men i början av 2017 har nya uppdrag 
påbörjats.

AUX
Radiohjälpen har sedan hösten 2015 ett samarbete med 
AUX Publishing AB, där vi utan kostnad får använda musik 
från deras stora musikkatalog i våra filmer. All användning 
rapporteras till STIM och under 2016 har vi använt musik 
från AUX i de flesta av våra egna filmproduktioner.

RundaUpp
Genom ett samarbete mellan stiftelsen Runda Upp och Ra-
diohjälpen kan butiker aktivera en Runda Upp-aktivitet mot 
en ändamålsmärkt katastrof- eller akutinsamling och låta 
sina kunder runda upp sitt köp till förmån för kampanjen. 
Detta gjordes under 2016 i samband med Musikhjälpen.

Tradera
Under Musikhjälpen har Tradera bistått med sin e-mark-
nadsplats för prylar och aktiviteter som auktioneras ut till 
förmån för Musikhjälpen. Även svenska folket har haft möj-
lighet att lägga ut sina privata auktioner där vinnande bud 
betalas direkt till Musikhjälpen. Under Musikhjälpen 2016 
kom det in över 9,1 miljoner kronor via Tradera.

RADIOHJÄLPENS STYRELSE RADIOHJÄLPENS KANSLI

EXEMPEL PÅ SAMARBETEN

FOTO: SVERIGES RADIO
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ALLMÄNT OM RADIOHJÄLPEN
Stiftelsen Radiohjälpens ändamål är enligt 
stadgarna att samla in medel för humani-
tära ändamål, att informera och upplysa 
allmänheten om hjälpbehov samt åstad-
komma en positiv inställning till de grupper 
av människor som är aktuella i samman-
hanget. 

Radiohjälpen är en stiftelse och en del 
av public service i Sverige. Public service 
kallas radio eller tv som bedrivs självstän-
digt i förhållande till politiska, kommersiella 
och andra intressen i samhället, och är 
producerad, finansierad och kontrollerad 
av allmänheten. Radiohjälpen har funnits 
sedan 1939 och blev en stiftelse 1966. 
Det är den enda organisationen som får 
samla in pengar via public service. Därför 
omfattas Radiohjälpen av samma krav på 
opartiskhet, saklighet, otillbörligt gynnande, 
oberoende och integritet som de tre bola-
gen Sveriges Television (SVT), Sveriges Ra-
dio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) 
som grundade stiftelsen. Insamlade medel 
omvandlas till kvalitativ verksamhet natio-
nellt och internationellt genom projektstöd 
till föreningar och partnerorganisationer. 
Ordförande i Radiohjälpens styrelse är 
alltid SVT:s VD och de tre programbolagen 
(SVT, SR och UR) är alla representerade i 
styrelsen.

MÅLUPPFYLLELSE
Kvantitativt mål
Under året har 135 554 629 kr samlats in 
genom insamlingarna Världens Barn  
(65 839 189 kr), Kronprinsessans Victorias 
fond (4 995 704 kr), Musikhjälpen  
(54 218 070 kr), Radiohjälpsfonden  
(6 200 078 kr), katastrofinsamlingar  
(4 206 802 kr) och öronmärkta medel  
(94 786 kr).

Radiohjälpen har ett kvantitativt insam-
lingsmål på 130 miljoner kronor årligen.  
I budgeten för 2016 räknade Radiohjälpen 
med intäkter på 146 750 000 kr, givet den 
höga insamlingen under 2015  
(206 098 146 kr). Att resultatet blev betyd-
ligt lägre än 2015 beror bland annat på att 
inga större katastrofinsamlingar genomförts 
under året.

Kommunikativt mål 
Ett av Radiohjälpens mål är att upplysa 
allmänheten om hjälpbehov. Detta gör vi 
genom att producera egna appeller och fil-
mer, genom olika samarbeten med SVT, SR 

och UR kring utbildningsmaterial och även 
genom olika evenemang såsom insam-
lingsgalor, konserter och liknande.

Under 2016 sände Radiohjälpen 14 ap-
peller, dvs korta filmer på ca 30 sekunder, 
i huvudsak avsedda att belysa en situation 
och ett hjälpbehov, samt ge tittaren infor-
mation om möjligheten att vara med och 
bidra. Appellerna lyfte bland annat möjlig-
heten att bli månadsgivare, informerade 
om hjälpbehovet på Haiti efter orkanen 
Matthew, samt påminde tittarna om att det 
går att bidra till Radiohjälpen genom att 
välja vårt telefonnummer om man vill rösta 
i Melodifestivalen. Fem av appellerna hade 
inget uttalat insamlingsfokus, dels fyra 
stycken utformade som ett tack till tittarna 
för bidrag till Radiohjälpens insamling för 
Människor på flykt, dels en kort jul- och 
nyårshälsning. Samtliga appeller har sänts i 
SVT och några även i SR:s kanaler.

Fem stycken egna nyproducerade filmer 
har sänts vid sammanlagt 21 tillfällen i SVT. 
Flest tittare (555 000) hade ett reportage 
från Nepal om återuppbyggnadsarbetet 
efter jordbävningen 2015. Under året har 
även tio tidigare producerade program 
återutsänts och flest tittare av dessa  
(705 000) hade ett reportage från en 
fotbollsklubb för barn med funktionsned-
sättning i Västerås.

I samarbete med SVT:s redaktion för 
programmet Go’kväll gjordes två stycken 
reportage i samband med insamlingen för 
Världens Barn. Inslagen, från Jordanien 
och Libanon, sågs av i snitt 648 000 tittare. 

Radiohjälpen deltog även vid insamlings-
galan Tillsammans för Världens Barn som 
sändes i SVT den 7/10 samt vid insamlings-
veckan för Musikhjälpen, som direktsändes 
i både P3 och SVT under 144 timmar i 
december.

Kvalitativt mål 
Det kvalitativa målet är att omvandla insam-
lade medel till kvalitativ verksamhet. Det 
har uppnåtts genom projektstöd till interna-
tionellt utvecklingssamarbete och humani-
tär verksamhet, samt stöd till fritidsverksam-
het för personer med funktionsnedsättning 
i Sverige. Att projektstöden har använts 
på ett kvalitativt sätt säkerställs genom de 
rutiner som finns för ansökningsförfarandet, 
beredningsarbetet och de regelbundna 
uppföljningarna i form av revision, skriftliga 
rapporter och besök på plats. Läs mer om 
det i Årsberättelsen sid 6 - 7.

Under året kunde 118 211 137 kr beviljas 
till totalt 101 utvecklings- och humanitära 
projekt i 50 länder genom 33 organisa-
tioner. 31 % (2015: 41%, 2014: 15 %) av de 
beviljade medlen rörde humanitära projekt 
(katastrofprojekt) och ytterligare 26 % 
(2015: 15%, 2014: 18 %) hade ett visst huma-
nitärt fokus (utvecklingsinriktat arbete i en 
humanitär kontext). Dessutom kunde 
9 048 594 kr beviljas till svenska fören-
ingar för 495 aktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning i Sverige. De orga-
nisationer och föreningar som beviljades 
medel under 2016 finns listade i bilagorna 
1–7.

ÅRSREDOVISNING 2016

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Stiftelsen Radiohjälpen, organisationsnummer 802007-9755, lämnar härmed sin 
redogörelse för stiftelsens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Förvaltningsberättelse  ................................ 31
Resultaträkning ............................................. 36
Balansräkning  ................................................37
Kassaflödesanalys ....................................... 38
Noter ................................................................ 39
Underskrifter .................................................. 43
Revisionsberättelse ..................................... 44
Bilagor .............................................................. 46

Barn och vuxna engagerar sig för Världens Barn. FOTO: MARCUS DERNULF/VÄRLDENS BARN

Barn får undervisning i Afghanistan. FOTO: PER BYMAN/RADIOHJÄLPEN
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Från och med 2016 sker ansökningar 
för aktiviteter inom Sverige endast 
elektroniskt. För kansliets del har 
övergången till elektroniska ansökningar 
minskat tidsåtgången för hanteringen, 
möjligheten till överblick av de samlade 
ansökningarna har varit värdefullt både 
för kansliet och revisorer. Rekvirering 
och redovisning görs fortfarande på 
pappersblanketter.

Inför Melodifestivalen i februari/mars 
tog Radiohjälpen fram en rad nya ap-
peller där kända SVT-profiler uppmanar 
allmänheten att rösta via Radiohjälpens 
telefonnummer. Trots detta minskade 
insamlingen från 6 560 534 kronor 
under 2015 till 4 635 878 kronor. Detta 
tros huvudsakligen bero på att fler tittare 
använder SVT:s app för röstning. 

I augusti utvidgades kansliet med en 
tjänst som internationell handläggare. 
Tjänsten lyfter handläggningsdelen från 
generalsekreteraren, som i sin tur kan 
koncentrera sig på arbetet att leda och 
företräda Radiohjälpen. Avsikten är att 
handläggaren ska ha en tätare dialog 
och ett närmare samarbete med de 

internationella partnerorganisationerna.

Styrelsen tog under 2016 beslut om att 
inleda en katastrofinsamling till förmån 
för Haiti, som i oktober drabbades svårt 
av orkanen Matthew. Insamlingen gene-
rerade totalt 1 123 344 kronor.

Av säkerhetsskäl stängde Swish under 
sommaren ned kopplingen (API) mellan 
sitt system och alla betalningsappar. 
Det gjorde att den planerade uppgra-
deringen av Radiohjälpens digitala 
insamlingsbössa hotades. Radiohjälpen 
beslutade ändå att gå vidare med sitt 
utvecklingsarbete för att inkludera Swish 
som en betalningsmöjlighet (tillsammans 
med kort och sms) i den digitala insam-
lingsbössan. Under hösten inleddes 
en dialog med Nordea och Swish om 
möjligheten att använda Musikhjälpen 
som ett pilotfall inför den kommersiella 
öppningen av Swish i januari. Swish 
valde då att erbjuda Radiohjälpen denna 
möjlighet och veckan innan Musikhjäl-
pen började i december var tekniken 
klar. Under Musikhjälpen samlade den 
digitala insamlingsbössan totalt in över 
20 miljoner kronor (2015: 5,5 miljoner), 

varav 13 miljoner genom Swish, en kraf-
tigt bidragande orsak till att Musikhjälpen 
2016 slog nytt rekord.

Radiohjälpens styrelse antog i septem-
ber en ny policy rörande på vilka villkor 
som kommersiella företag kan bidra till 
Radiohjälpens insamlingar och hur detta 
kan kommuniceras. Grundläggande för 
policyn är, att Radiohjälpen, som en del 
av public service, inte kan komma med 
värderingar kring företagens produkter 
eller det stöd som ges. Företagen kan 
heller inte presentera sitt stöd som ett 
”samarbete” med Radiohjälpen.

Radiohjälpen lanserade i december en 
ny webbplats som ska göra det lättare 
att både publicera och att hitta relevant 
information. Webbplatsen kommer också 
att kopplas till olika lösningar för att 
donera pengar över nätet och ett första 
steg togs när sidan för kortbeställningar 
gjordes om och förbättrades. Under 
2017 fortsätter arbetet och målet är att 
presentera flera olika lösningar som gör 
det enkelt och säkert att bidra till Radio-
hjälpens arbete.

RADIOHJÄLPENS INSAMLINGAR 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

RADIOHJÄLPSFONDEN OCH KRON-
PRINSESSAN VICTORIAS FOND
Ur Kronprinsessan Victorias fond kan ide-
ella föreningar som arrangerar fritidsverk-
samhet för barn/unga med funktionsned-
sättning ansöka om bidrag. Syftet är att 
stödja aktiviteter som bland annat bidrar 
till en aktiv fritid, att bryta isolering, 
höja livskvalitén, stärka självkänslan 
och till att träffa nya vänner. Medel 
ur Radiohjälpsfonden kan sökas 
för både nationella och interna-
tionella projekt där Radiohjälpen 
ser behov av stöd. Verksamheter 
som får stöd från Radiohjälpsfon-
den är framförallt fritidsaktiviteter 
för vuxna med funktionsned-
sättning i Sverige, utvecklings-
projekt och katastrofinsatser 
internationellt.

Totalt samlades det under 
2016 in 4 995 704 kr till Kron-
prinsessan Victorias fond och 
6 200 078 kr till Radiohjälps-
fonden. Ansökningar från de 
båda fonderna togs emot två 
gånger under 2016, med sista 

ansökningsdatum den 1/3 
2016 och den 1/9 2016. 

Varje förening har 
möjlighet att söka till 
maximalt fyra aktivite-
ter per år. 
Övergången till ett 

elektroniskt ansöknings-
system under 2016 har 

inneburit att samarbetet 
med riksförbunden kring de 

tidigare årens ansökningar 
fasats ut (med undantag för 

RSMH, se sida 6 - 7 i årsberät-
telsen) och att lokalföreningarna nu 
söker medel direkt hos Radiohjäl-
pen. 
2016 har sammanlagt 248 
föreningar beviljats 9 048 594 
kr för 495 nationella aktiviteter. 
Av dessa var 5 001 332 kr från 
Kronprinsessan Victorias Fond 
för 192 aktiviteter. Resterande 
4 047 262 kr kom från Radio-
hjälpsfonden och beviljades för 
303 aktiviteter.

VÄRLDENS BARN
Världens Barn är ett samarbete mellan Ra-
diohjälpen och 15 biståndsorganisationer, 
SVT och Sveriges Radio P4, samt ett stort 
antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och 
tusentals volontärer i landets 290 kom-
muner. Tillsammans samlar man in pengar 
till barnprojekt runt om i världen. Världens 
Barn är inte bara en insamling, utan även 
ett brett informations- och solidaritetspro-
jekt som engagerar stora delar av det ide-
ella Sverige. Under 2016 samlade Världens 
Barn in 65 839 189 kronor. 

Genom insamlade medel kan Radio-
hjälpen stödja projekt som fokuserar på 
trygghet, utbildning och hälsa för att ge 
barn möjligheten att lyfta sig ur fattigdom 
och svåra förhållanden. Sammanlagt har  
74 242 557 kr beviljats till 27 organisationer 
för projektstöd i 41 länder. Av dessa medel 
avser 913 713 kr projekt som finansierats 
med insamlade medel till Världens Barn 
2014.  

* Varav 993 115 kronor avsåg Musikhjälpen 2015
**Öronmärkta medel är gåvor där givaren angett 
ett annat ändamål än Radiohjälpens specifika 
insamlingar. Dessa delas i möjligaste mån ut till 
det ändamål som givaren önskat.

INSAMLADE MEDEL 2016 
Världens Barn 65 839 189

Musikhjälpen* 54 218 070

Radiohjälpsfonden 6 200 078

Victoriafonden 4 995 704

Katastrofer 
+ öronmärkta medel** 4 301 588

Totalt 135 554 629

Pojke i Nepal flyger drake på en 
odlingsterrass som anlagts för att 
hålla jord och näring kvar i marken.
FOTO: OSKAR KIHLBORG
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ÖVRIG ICKE-FINANSIELL INFORMATION
Radiohjälpen har anställd personal för alla 
ordinarie arbetsuppgifter. Varje anställd 
har specifika arbetsuppgifter som relaterar 
antingen till projektverksamhet (nationell och 
internationell), produktion av Radiohjälpens 
filmer, insamling och administration. Radio-
hjälpen har inga volontärer på regelbunden 
basis, däremot arbetar ett antal volontärer 
med insamling i samband med de stora 
insamlingarna Musikhjälpen och Världens 
Barn. För Världens Barn är det de deltagan-
de organisationerna som ställer upp med 
sina volontärer runt hela landet vid olika 
insamlingsaktiviteter. Radiohjälpen har heller 
inga anställda utomlands, utan allt arbete 
inom de internationella projekten genomförs 
av samarbetsorganisationernas personal i 
fält.

För de anställda har Radiohjälpen kollek-
tivavtal med Unionen, Akademikerförbundet 
och Journalistförbundet. Radiohjälpen är 
medlem i arbetsgivarorganisationen Alme-
ga/Medieföretagen och tillämpar i princip 
samma villkor som SVT.

Medarbetarsamtal genomförs årligen 
mellan generalsekreteraren och alla med-
arbetare. Vid dessa möten tas också en 
individuell plan för kompetensutveckling 
fram. En del av kompetensutvecklingen 
består i att medarbetarna regelbundet får 
möjlighet att följa med på projektresor för att 
besöka och utvärdera projekt som får stöd 
av Radiohjälpen. 

Radiohjälpen har en resepolicy som går 
ut på att antalet resor ska minimeras och 
att möten så långt det är möjligt ska ske via 
videokonferens eller liknande. Samtidigt är 
resor nödvändiga för verksamheten och då 

ska miljövänliga alternativ väljas. Genomförs 
flygresor i tjänsten ska Radiohjälpen klimat-
kompensera koldioxidutsläppen.

Under 2017 ämnar Radiohjälpen inleda 
ett samarbete med den internationella 
samarbetsorganisationen EAA (Emergency 
Appeals Alliance) för att ta fram gemen-
samma mallar för ansökan och rapportering 
av internationella projekt. Detta är ett led i 
arbetet med att harmonisera olika icke-stat-
liga givares krav och ingår som en del i den 
”Grand Bargain” som det internationella hu-
manitära samfundet beslutade om vid World 
Humanitarian Summit i Istanbul, 2016.

FINANSIELLA INSTRUMENT 
SAMT PLACERINGSPOLICY
Målsättningen med Radiohjälpens medels-
förvaltning är att skapa en god avkastning 
utifrån de riktlinjer som anges i den av 
styrelsen beslutade och årligen reviderade 
placeringspolicyn. Medelsförvaltningen ska 
på ett kostnadseffektivt sätt minimera de fi-
nansiella risker som uppstår i verksamheten 
och skapa en god avkastning med hänsyn 
tagen till placeringspolicyns riktlinjer. För att 
minska de finansiella riskerna ska Radiohjäl-
pen fördela förvaltningen av kapitalet mellan 
olika tillgångsslag (aktier och räntebärande 
värdepapper). 

På uppdrag av styrelsen påbörjade kans-
liet under 2015 ett arbete med att se över 
möjligheten för Radiohjälpen att anlita en 
extern förvaltare och gå över till diskretionär 
kapitalförvaltning. Offerter togs in från fyra 
aktörer och av dessa valdes två ut som i 
november 2015 presenterade sina förslag 
för styrelsen. På styrelseseminariet i januari 
2016 beslutade styrelsen att anlita Nordea.

Som en följd av arbetet med att gå över 
till diskretionär kapitalförvaltning återin-
vesterades inte de långfristiga placeringar 
som förfallit eller avyttrats under 2015. Per 
2015-12-31 var bara 3 miljoner kronor av stif-
telsekapitalets 10 miljoner kronor placerade, 
vilka avyttrades under våren 2016 för en 
övergång till Nordea. 

Nordeas diskretionära kapitalförvaltning 
kom i gång under juli 2016. Då Nordea 
placerat medel på ett sätt som inte över-
ensstämde med Radiohjälpens värdegrund 
beslutade dock styrelsen under hösten att 
bryta avtalet. Innan en ny förvaltare som tar 
utökad hänsyn till etik i placeringarna, har 
anlitats, är medlen placerade på Radiohjäl-
pens bankkonton. En ny upphandling av 
kapitalförvaltare kommer att ske under 2017.

MUSIKHJÄLPEN
Över 30 miljoner barn kan inte gå i skolan 
på grund av krig och konflikter. Skolor 
attackeras och ockuperas varje dag. Sam-
tidigt är det en mänsklig rättighet att gå i 
grundskola och skolan kan vara skillnaden 
mellan liv och död. Temat för Musikhjälpen 
2016 var därför ”Barn i krig har rätt att gå i 
skolan”. Musikhjälpen är ett insamlingsevent 
som äger rum i december och har ett nytt 
aktuellt tema varje år. I en vecka blir tre 
kända programledare inlåsta i en glasbur på 
ett torg i en svensk stad. Programmet sänds 
direkt dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Play 
och går ut på att uppmärksamma och samla 
in pengar till en undangömd humanitär 
katastrof genom att engagera lyssnare och 
tittare. I samarbete med Utbildningsradion 

togs ett omfattande utbildningsmaterial fram 
för Sveriges skolungdomar om hur krig och 
konflikter drabbar barns skolgång. Örebro 
var värdstad och den 144 timmar långa di-
rektsändningen gjordes från en glasbur på 
Stortorget den 12 - 18 december.

Totalt kom det in 54 218 070 till Musikhjäl-
pen under 2016 varav 993 115 kronor avsåg 
2015 års insamling. Inom föregående års 
tema ”ingen ska behöva fly klimatet” bevil-
jades 14 organisationer totalt 27 439 514 kr i 
stöd för verksamhet i 15 länder. 

KATASTROFINSAMLINGAR
Vid stora humanitära kriser kan Radiohjäl-
pen starta en katastrofinsamling. Det är 
Radiohjälpens styrelse som beslutar om en 
katastrofinsamling ska dra igång och det 

krävs att det finns partnerorganisationer 
med humanitär erfarenhet och kapacitet  
att stödja på plats i det drabbade området.  
Under 2016 fortsatte insamlingen 
”Människor på flykt” från 2015 och en 
insamling till Haiti startades efter orkanens 
Matthews förödelse i oktober. Totalt kom det 
in 4 206 802 kr till Radiohjälpens katastro-
farbete, varav 2 591 338 kr till Människor 
på flykt, 1 123 343 kr till Haiti och 416 759 kr 
generellt till katastrofer. 

Från insamlingen Människor på flykt bevilja-
des 12 312 904 kr till nio organisationer med 
verksamhet i DR Kongo, Iran, Ukraina, Irak, 
Jordanien, Uganda, Rwanda, Syrien och 
Libanon.

FÖRVALTNING
Styrelsen
Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen 
bestå av sju ledamöter och sex suppleanter. 
Sex personer (fyra ledamöter och två supp-
leanter) representerar de olika programbo-
lagen, sex kommer från organisationsvärl-
den (tre ledamöter och tre suppleanter) och 
en suppleant kommer från Sida. Ordförande 
är enligt stadgarna alltid verkställande di-
rektören för SVT. Sveriges Radio och UR har 
också ordinarie platser i styrelsen. Program-
bolagen utser själva sina representanter 
medan övriga styrelsemedlemmar utses 
av SVT:s styrelse på förslag av styrelse-
ordförande. De sex styrelsemedlemmarna 
från det civila samhället sitter i styrelsen i 
personlig kapacitet och representerar inte 
sina organisationer. 

Styrelsen har under 2016 haft fem ordina-
rie möten, alla protokollförda, varav ett möte 
hade formen av ett styrelseseminarium. Mö-
tena ägde rum den 20 januari (styrelsesemi-
narium), 18 mars, 18 maj, 12 september samt 
den 11 november. Därutöver har styrelsen 
fattat beslut om akuta insatser genom per 
capsulam-beslut vid fem tillfällen under året. 
Även dessa beslut har protokollförts. Ingen 
ersättning utgår till styrelsemedlemmarna 
för deras arbete i Radiohjälpens styrelse.

Ordinarie ledamöter i styrelsen var 2016: 
Hanna Stjärne, ordförande (SVT, 5/5 möten), 
Jan Petersson, vice ordförande (Sveriges 
Radio, 4/5 möten), Anna Stål Isaksson (SVT, 
4/5 möten), Per Bergkrantz (UR, 5/5 möten), 
Ulrika Årehed Kågström (Röda Korset, 3/5 
möten), Bo Forsberg (Diakonia, 4/5 möten) 
samt Agnetha Vikenger (RBU, 2/5 möten). 
Suppleanter: Thomas Nilsson (SVT, 3/5 
möten), Pia Kalischer (Sveriges Radio, 2/5 
möten), Eva Lövgren (Sida, 3/5 möten), 

Elisabeth Dahlin (Rädda Barnen, 3/5), Dario 
Marlović (Islamic Relief, 4/5 möten) samt Lise 
Lidbäck (Neuroförbundet, 2/5 möten). Vid 
årets sista styrelsemöte i november avgick 
Agnetha Vikenger samt Eva Lövgren. SVT:s 
styrelse kommer att utse ersättare för dem 
under 2017.

Arbetsutskott
Radiohjälpen har två arbetsutskott, det 
nationella och det internationella. Dessa 
utskott möts i anslutning till de styrelsemö-
ten då beslut skall fattas för det nationella 
respektive internationella arbetet. De kan 
också sammankallas utöver detta om behov 
finns. Det nationella utskottet går igenom 
alla nationella ansökningar samt beredning-
en av dem, kvalitetssäkrar dem och lämnar 
ett sammanhållet förslag till styrelsen för 
beslut. Utskottet består av Agnetha Vikeng-
er (RBU), Lise Lidbäck (Neuroförbundet), Elin 
Annwall (Kronprinsessparets Stiftelse) samt 
Per Byman (generalsekreterare Radiohjäl-
pen). Föredragande är Anne Suni (nationell 
handläggare Radiohjälpen).

Det internationella utskottet går på sam-
ma sätt igenom alla internationella ansök-
ningar och beredningarna av desamma 
samt kvalitetssäkrar det beslutsunderlag 
som går till styrelsen. Utskottet diskuterar 
dessutom övriga övergripande frågor och 
strategiska ställningstaganden inom främst 
det internationella arbetet innan dessa 
skickas till styrelsen för utlåtande eller 
beslut. Under året har det internationella 
utskottet haft ett extrainsatt möte för att 
diskutera en enskild organisations rapporte-
ring. Utskottet består av ordförande Hanna 
Stjärne (SVT, vice ordförande Jan Petersson 
(Sveriges Radio) samt Eva Lövgren (Sida). 
Radiohjälpens ekonom (Linnéa Westring) är 

ständigt adjungerad till mötena. Föredra-
gande är generalsekreterare Per Byman.

Valberedning
Radiohjälpen har ingen separat valbered-
ning. Varje programbolag (SVT, Sveriges 
Radio och UR) utser själva sina ledamöter 
och suppleanter. Övriga ledamöter och 
suppleanter utses av SVT:s styrelse efter 
förslag från ordförande.

Revisorer
Granskning av styrelsens förvaltning och 
Radiohjälpens räkenskaper görs av reviso-
rer utsedda av SVT. År 2016 var det Camilla 
Samuelsson, PwC, samt Carina Åkesson, 
PwC, utsedd av regeringen för SVT.

Kansliet
Kansliet utökades i augusti 2016 med en 
tjänst som internationell handläggare till 
totalt åtta personer. Följande tjänster finns 
på kansliet: Generalsekreterare, assistent till 
generalsekreteraren, ekonom, insamlings-
ansvarig, nationell handläggare, interna-
tionell handläggare, produktionsplanerare 
samt ekonomiadministratör.

Utöver Radiohjälpens kansli finns ett 
separat kansli för Världens Barn-kampanjen. 
Detta kansli som hanterar den så kallade 
Riksinsamlingen inom ramen för Världens 
Barn, inryms hos Rädda Barnen och admi-
nistreras inte av Radiohjälpen.

FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2017 kommer Radiohjälpen att 
genomföra en ny process för val av kapi-
talförvaltare. Vid denna process kommer 
större vikt än tidigare att läggas vid etiska 
placeringar och i vilken grad Radiohjälpen 
kan påverka enskilda investeringar inom 
ramen för förvaltningsavtalet.

Radiohjälpen har i februari 2017 antagit en 
ny antikorruptionspolicy. Den kommer under 
året att kompletteras med införandet av en 
visselblåsarfunktion samt en inköpspolicy 
(Radiohjälpen är inte underställd LOU). 

Radiohjälpen fortsätter under 2017 pro-
cessen med att tydliggöra kraven på vilka 
organisationer som kan få stöd för sitt inter-
nationella arbete. Detta görs med två mål i 
sikte – dels att säkerställa att alla partneror-
ganisationer har tillräckligt robusta system 

för intern styrning och kontroll, dels för att 
säkerställa att alla partnerorganisationer har 
en tydlig förankring i det svenska samhället 
och inte enbart kanaliserar medel vidare 
utan att själva bidra till arbetet.

Som en uppföljning av arbetet med Radio-
hjälpens verksamhetsplanering under 2015 
och 2016 kommer Radiohjälpens styrelse 
under våren 2017 att genomföra ett arbete 
med att ta fram en övergripande vision för 
Radiohjälpens arbete. Denna vision kommer 
att ta avsteg i det strategiska arbete som 
påbörjades 2015 för den internationella 
verksamheten. Parallellt med detta kommer 
under 2017 ett arbete inledas för att tydliga-
re definiera det nationella uppdraget. 

Under 2016 har två ledamöter avslutat 
sina uppdrag i Radiohjälpens styrelse. 
SVT:s styrelse kommer under våren 2017 

att utse nya ledamöter, varvid speciell vikt 
kommer att läggas vid en bred kompetens 
i frågor rörande funktionsnedsättning samt 
internationellt bistånd, såväl som omfattande 
erfarenhet av svenska frivilligorganisationer 
och deras arbete. 

Röstning via Radiohjälpens nummer under 
Melodifestivalen är en viktig inkomstkälla för 
Radiohjälpen och en av få kanaler för icke 
öronmärkta medel. De senaste åren har in-
samlingen via Melodifestivalen minskat och 
Radiohjälpen för en dialog med SVT om hur 
denna minskning kan stoppas. Under 2017 
fortsätter arbetet med att utveckla insamling 
i samband med Melodifestivalen och redan 
2017 kommer Melodifestivalen att sälja 
specialdesignade ”Mello-pins” till förmån för 
Radiohjälpen.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Radiohjälpens insamlade medel består 
i sin helhet av gåvor från allmänheten 
och företag. Under 2016 uppgick dessa 
till totalt 136 miljoner kronor (206 Mkr).  
Radiohjälpen har med årets insamling 
nått det kvantitativa delmålet på en årlig 
insamling på 130 mkr. Den stora minskning-
en i jämförelse med året innan beror på att 
2015 var ett exceptionellt insamlingsår med 
det högsta resultatet någonsin efter 2005 
års insamling efter tsunamin (369,4 mkr). 
Det som bidrog till den stora volymen 2015 
var Radiohjälpens katastrofinsamlingar för 
Människor på flykt och Nepal som gene-
rerade 69,3 miljoner kronor respektive 8,9 
miljoner kronor. 

Totala kostnader 2016 uppgick till 136,2 
mkr (197,6 mkr) Av dessa uppgick ända-
målskostnader till 128,1 mkr (189,5 mkr), 
insamlingskostnader till 6,5 mkr (6,0 mkr) 
och administrationskostnader till 1,5 mkr 
(2,1 mkr). 

Ändamålskostnaderna uppgick under året 
till 94,5 % (92,02 %), insamlingskostnaderna 
till 4,8 % (2,9 %) och administrationskostna-
derna till 1,1 % (1,0 %) av insamlade medel. 

De stora årliga insamlingarna Världens 
Barn och Musikhjälpen genomförs i sep-
tember/oktober respektive december och 
de första medlen från dessa insamlingar 
beviljas först efter årsskiftet. De insamlade 
medel som inte beviljats under året förs vid 
bokslutet om till ändamålsbestämda medel. 
De ändamålsbestämda bestämda medlen 
uppgick per 2016-12-31 till 123,3 miljoner 
kronor (124,1). 

Sedan 2013 avsätter Radiohjälpen en fast 
procent av insamlade medel till insamlings- 
och administrationskostnader. Under 2016 
uppgick denna till 8 % (8 %) av insamla-
de medel från alla kampanjer med två 
undantag; Världens Barn, där 4,5 % (3,8 
%) och Särskilda medel där 4 % (4 %) av 
insamlade medel har avsatts för att täcka 

Radiohjälpens kostnader för insamling och 
administration.

Mellanskillnaden mellan de faktiska kost-
naderna för insamling och administration 
och den avsättning som gjorts utgör årets 
resultat och balanseras i sin helhet i ny 
räkning. Detta sker för att skapa en ekono-
misk buffert som kan garantera Radiohjäl-
pens verksamhet. I januari 2016 beslutade 
styrelsen att Radiohjälpens sparade egna 
kapital som lägst ska vara stiftelsekapitalet, 
dvs. 10 miljoner kronor, och som övre gräns 
maximalt 20 miljoner kronor, stiftelsekapi-
talet plus 10 miljoner kronor i balanserat 
kapital. Om ett överskott uppstår ska medel 
som överstiger maxgränsen återföras till 
Radiohjälpsfonden för att användas i pro-
jektverksamheten.

Avsättningen till det balanserade egna 
kapitalet 2016 uppgick till 0,5 mkr (2,5 mkr), 
vilket innebär ett totalt balanserat eget 
kapital på 8,3 mkr.

 Antal sändningar: Antal tittare  
  totalt:
En resa genom Balkan 6  315 000 
Nepal – ett år senare 3 609 000 
Kronprinsessan Victorias fond - FUB 1 3  170 000 
Kronprinsessan Victorias fond - FUB 2 3 170 000 
Musikhjälpen 2015 – Återblicken 6  375 000 

Grattis kronprinsessan! 3 1 685 000 
Världens Barn – Uppdraget 1  540 000 
3 VB-reportage om uppdragen 3  1 310 000
Tillsammans för Världens Barn 1  920 000 
Världens Barn – Summering 1 515 000
Gokväll, Jordanien/Libanon 2  1 295 000

 Antal sändningar: Antal tittare  
  totalt:
Kronprinsessan Victorias fond – 
Romfartuna® 1 705 000
Tolv miljoner människor på flykt® 2 365 000
Kampen mot hiv – ett besök i Moçambique® 1 50 000
Musikhjälpen i Zambia® 1 155 000
Radiohjälpen 75 år® 3 80 000
Filippinerna – ett år senare® 2 210 000
Drömmar om ett vanligt liv ® 1  170 000
I skuggan av träden som en gång fanns ® 1  145 000 
Flykten från Anderna® 2 225 000
Kronprinsessan Victorias fond – 
Maja Reichard® 3 130 000

FILMER 2016

Filminspelning i SriLanka. 
FOTO: FINN NORGREN

i tkr     

 2016 2015 2014 2013 2012

Intäkter och kostnader     

Insamlat (tkr) 135 555 206 098 135 293 160 329 122 760

-  varav testamenten 3 938 7 579 6 961 5 163 5 938

Ändamål (tkr) 128 122 189 522 128 660 129 170 110 556

Ändamål (% av insamlat) 94,5% 92,0% 95,1% 80,6% 90,1%

Insamling (% av insamlat) 4,8% 2,9% 4,4% 3,9% 3,5%

Administration (% av insamlat) 1,1% 1,0% 1,3% 2,0% 2,6%

Projektverksamhet - ändamål     

Beviljade internationella projekt - belopp 118 211 179 291 123 054 121 056 99 923

Beviljade internationella projekt - antal 101 114 120 133 129

Beviljade projekt i Sverige - belopp 9 049 8 570 9 560 11 859 14 298

Beviljade projekt i Sverige - antal 495 571 558 726 743

Eget kapital     

Balanserat eget kapital 8 323 7 820 5 305 4 140 1 646

Ändamålsbestämda medel 123 370 124 130 117 316 118 139 96 987

FLERÅRSÖVERSIKT
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RESULTATRÄKNING   
   
Belopp i tkr 
 Not  
  16-01-01 15-01-01
  16-12-31 15-12-31
Verksamhetsintäkter 2, 3  
Insamlade medel  135 555 206 098
Övriga intäkter  14 2

Summa  135 569 206 100
   
Verksamhetskostnader 2, 4  
Ändamålskostnader  -128 122 -189 522
Insamlingskostnader  -6 539 -5 961
Administrationskostnader 5 -1 542 -2 119

Summa  -136 203 -197 602
   
VERKSAMHETSRESULTAT  -634 8 498
   
Finansiella poster   
Resultat från övriga värdepapper 6 128 570
Övriga ränteintäkter och liknande poster  249 260

Summa  377 830

   
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -257 9 328
   
ÅRETS RESULTAT  -257 9 328
   
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT  Egen tabell  
   
Årets resultat enligt resultaträkningen  -257 9 328
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från föregående år 22 156 7 285
Ändamålsbestämning av medel  -21 396 -14 099

Kvarstående belopp för året/ förändring 
balanserat kapital  503 2 514

BALANSRÄKNING      
  
Belopp i tkr 
 Not 16-12-31 15-12-31  
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar   
Digital insamlingsbössa 7 527 113
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier 8 0 0
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristiga värdepappersinnehav 9 0 3 061
   
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  527 3 174
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar  100 382
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 9 287 13 528
  9 387 13 910
   
Kortfristiga placeringar 11 0 30 537
Kassa och bank 12 142 748 107 939
   
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  152 135 152 386
   
SUMMA TILLGÅNGAR  152 662 155 560
   
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
EGET KAPITAL   
Stiftelsekapital  10 000 10 000
Ändamålsbestämda medel 2 123 370 124 130
Balanserat kapital  8 323 7 819
  141 693 141 949
   
SUMMA EGET KAPITAL  141 693 141 949
   
SKULDER   
Kortfristiga skulder   
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 2 8 886 11 639
Leverantörsskulder  111 126
Skatteskulder  0 84
Övriga skulder  115 152
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 857 1 610
  10 969 13 611
   
SUMMA SKULDER  10 969 13 611
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  152 662 155 560   
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 Stiftelse- Världens  Musik- Radio- Kronpr.  Särskilda Balanserat Totalt eget  
 kapital Barn hjälpen hjälps- Victorias  medel kapital kapital
    fonden fond
         
Ingående balans 10 000 75 407 26 526 2 999 8 884 10 314 7 820 141 950
        
Reserveringar av 
ändamålsbestämda medel   21 294  102   21 396
        
Utnyttjande av 
ändamålsbestämda medel  -12 350  -313  -9 493  -22 156
        
Kvarstående belopp för året/ 
förändring balanserat kapital       503 503
        
Utgående balans 10 000 63 057 47 820 2 686 8 986 821 8 323 141 693 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr    
 2016 2015  
Den löpande verksamheten    
Verksamhetsresultat -634 8 498
Avskrivningar 153 114
Förlust vid utrangering av inventarier 0 0
Erhållen ränta 406 935
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -75 9 547
  
Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar 4 414 6 582
Ökning+/Minskning- av beviljade medel -2 753 6 349
Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder -15 -23
Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder 206 495
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 777 22 950
  
Investeringsverksamheten  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -566 0
Ökning-/Minskning+ av finansiella anläggningstillgångar 3 061 7 013
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 495 7 013
  
Årets kassaflöde 4 272 29 963
Likvida medel vid årets början, not 12 138 476 108 513

Likvida medel vid årets slut, not 12 142 748 138 476
  
    
      
  

NOTER  
    
      Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 (K3), FRII:s styrande riktlinjer 
för årsredovisning samt god redovisningssed i branschen. 
Redovisningsprinciperna är, om inget annat anges, oföränd-
rade jämfört med föregående år.

RESULTATRÄKNINGEN

Redovisning av intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor 
intäktsförs som huvudregel enligt kontantprincipen när gå-
van sakrättsligt är genomförd. I den mån det på balansda-
gen finns löften om gåvor intäktsförs dessa efter individuell 
prövning. Tillgångar som doneras till Radiohjälpen ska 
avyttras snarast möjligt. I samband med att den donerade 
tillgången realiseras redovisas intäkten i posten insamlade 
medel.

Insamlade medel
Till posten insamlade medel räknas mottagna gåvor från 
privatpersoner och företag. Till insamlade medel räknas 
även testamentsgåvor och donationer. Med gåva avses till-
gång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hän-
föras till Radiohjälpens uppdrag enligt stadgarna. I ända-
målskostnader ingår beviljade medel för projekt, kostnader 
för information och upplysning samt fördelade lönekostna-
der till den del de är att hänföra till ändamålsarbetet. 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför 
sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga för att 
generera intäkter. Hit räknas bland annat kostnader för in-
samlingsappeller, programkostnader, tackkort, insamlings-
bössor, kostnader för Radiohjälpens betalningslösningar 
(t.ex. Payex, Unwire mm) samt fördelade lönekostnader till 
den del de är att hänföra till insamlingsarbetet.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som be-
hövs för att administrera stiftelsen. Administrationen utgör 
en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Här ingår 
bland annat kostnader för administrativ personal, revision 
och andra löpande kostnader för kansliet.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala 
avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställ-
da utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen 
tjänas in.

BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella tillgångar från och med 2016 3 år
Immateriella tillgångar till och med 2015 5 år
Inventarier 5 år

Finansiella tillgångar
Kortfristiga placeringar innehas med avsikt att behålla dem 
till förfall och värderas till anskaffningsvärdet. Finansiel-
la anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet 
minskat med eventuella nedskrivningar. Nedskrivning görs 
om anskaffningsvärdet överstiger marknadsvärdet och om 
värdenedgången kan antas vara bestående. 

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv-
ning beräknas bli betalt.

Ändamålsbestämda medel
De gåvor som vid bokslutet ännu inte beviljats av styrelsen 
redovisas som ändamålsbestämda medel under eget kapi-
tal. För en mer detaljerad information se även sammanställ-
ningen av förändring eget kapital.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
När Radiohjälpens styrelse fattar beslut om att bevilja medel 
till en organisation redovisas detta som kostnad och skuld. I 
de fall Radiohjälpens styrelse fattat beslut om utbetalning av 
bidrag och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetal-
ningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden 
dvs. den utgår från Radiohjälpens verksamhetsresultat. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifice-
ras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 
placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk 
för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad 
till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten.
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Insamlingarna

VÄRLDENS BARN 2016 2015
Insamlade medel 65 839 80 314
(varav testamenten) (2 987) (2 172)
Återförda medel 748 405
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -70 687 -74 643
Beviljade medel, ej utbetalda -3 556 -4 280
 -74 243 -78 923
  
Information -1 175 -1 277
Övriga ändamålskostnader -556 -516
 -1 731 -1 793
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -2 963 -2 966
  
Årets resultat -12 350 -2 963
Disponibelt vid årets början 75 407 78 370
  
Ändamålsbestämda medel 63 057 75 407
  
MUSIKHJÄLPEN 2016 2015
Insamlade medel 54 218 30 112
Återförda medel 159 30
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -27 440 -30 121
Beviljade medel, ej utbetalda 0 -727
 -27 440 -30 848
  
Information -749 -691
Övriga ändamålskostnader -557 -516
 -1 306 -1 207
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -4 337 -2 409
  
Årets resultat 21 294 -4 322
Disponibelt vid årets början 26 526 30 848
  
Ändamålsbestämda medel 47 820 26 526
  
RADIOHJÄLPSFONDEN 2016 2015
Insamlade medel 6 200 7 923
(varav testamenten) (161) (0)
Återförda medel 836 864
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -4 438 -5 226
Beviljade medel, ej utbetalda -1 859 -692
 -6 297 -5 918
  
Övriga ändamålskostnader -556 -516
  

Insamlings- och administrations-  
kostnader -496 -634
  
Årets resultat -313 1 719
Disponibelt vid årets början 2 999 1 280
  
Ändamålsbestämda medel 2 686 2 999
  
VICTORIAFONDEN 2016 2015
Insamlade medel 4 996 8 512
(varav testamenten) (790) (5 407)
Återförda medel 1 174 851
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -3 287 -4 204
Beviljade medel, ej utbetalda -1 714 -665
 -5 001 -4 869
  
Information -111 -35
Övriga ändamålskostnader -557 -516
 -668 -551
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -400 -681
  
Årets resultat 101 3 262
Disponibelt vid årets början 8 884 5 622

Ändamålsbestämda medel 8 985 8 884

SÄRSKILDA MEDEL 2016 2015
Insamlade medel 4 302 79 237
(Afrika) (15) (239)
(Flykt) (2 591) (69 292)
(Haiti) (1 123) (0)
(Katastrofer) -417 (291)
(Nepal) (9) (8 908)
(Syrien) (66) (394)
(Övriga) (80) (113)
 
Återförda medel 707 396
 
Ändamålskostnader  
 
Beviljade medel, utbetalda -12 537 -62 028
Beviljade medel, ej utbetalda -1 742 -5 274
 -14 279 -67 302 
 
Information -74 -85

Insamlings- och administrations- 
kostnader -149 -3 128

Årets resultat -9 493 9 118
Disponibelt vid årets början 10 314 1 196

Ändamålsbestämda medel 821 10 314

Not 2
Not 3 
Insamlade medel 16-12-31 15-12-31 
 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 
Allmänheten 117 239 186 090 
Företag 18 316 19 957 
Summa 135 555 206 047 
 
Antalet volontärtimmar under året uppgår till 362 timmar (465 
timmar) fördelat på 181 timmar  (189 timmar) avseende styrelsen 
som ej erhåller arvode, 32 timmar (32 timmar) för Världens Barn 
och 149 timmar (244 timmar) för Musikhjälpen. Värdet av dessa 
ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  
  
Totala insamlade medel består av följande  
Gåvor som redovisats i
resultaträkningen 135 555 206 047 
Gåvor som inte redovisats i 
resultaträkningen 0 0 
 
Summa 135 555 206 047 
 
Stiftelsen Radiohjälpens kansli sitter i lokaler som ägs av Sveri-
ges Radios Förvaltning AB (SRF).
SRF är en del av public service och ägs av Sveriges Television 
AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. SRF 
äger fastigheter i vilka SVT, SR och UR bedriver verksamhet 
och de interndebiteras hyra för de lokaler de nyttjar. Den fastig-
het som Radiohjälpens kansli sitter i ingår i SVT:s lokalhyra och 
Radiohjälpen betalar därmed inget för detta. Värdet av hyran 
har inte redovisasts i resultaträkningen. 

  
Not 4 
Anställda och personalkostnader 16-12-31 15-12-31 
 
Medelantalet anställda   
Kvinnor 7,0 6,2 
Män 1,0 1,0 
Summa 8,0 7,2 
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
Styrelseledamöter (varav män)  7 (3) 7 (3) 
Generalsekreterare (varav män) 1 (1) 1 (1) 
 
Löner och andra ersättningar   
Styrelse 0 0 
Generalsekreterare 873 860 
Övriga anställda 2 993 2 722 
Summa 3 866 3 582 
 
Sociala kostnader 1 751 1 627 
(Varav pensionskostnader 
exkl. löneskatt) (429) (401) 
 
Ingen ersättning utgår till styrelsen. Generalsekreteraren erhål-
ler en månadslön på 71 325 kronor (70 000 kronor), utöver det 

tillkommer skattepliktiga förmåner för tv-licens och prenume-
ration på en dagstidning (i likhet med övrig personal). Av pen-
sionskostnaderna avser 176 tkr (168 tkr) Radiohjälpens gene-
ralsekreterare. Generalsekreteraren har en uppsägningstid på 
tolv månader från arbetsgivarens sida. Vid egen uppsägning är 
uppsägningstiden sex månader.   
 
 
Not 5 
Ersättning till revisor  
Radiohjälpen anlitar revisionsbyrån PwC. Ersättning till revisor 
uppgår under 2016 till 108 tkr (178 tkr) för revisionsuppdrag och 
10 (10 tkr) för övriga intyg.
   
 
Not 6 
Resultat från övriga värdepapper 16-12-31 15-12-31 
Räntor placeringar, resultat 
vid fsg, utdelning 128 570

  
Not 7 
Immateriella tillgångar 16-12-31 15-12-31 
Ingående anskaffningsvärden  896 896 
Årets inköp 567 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  1 463 896 
Ingående avskrivningar -783 -669 
Årets avskrivningar enligt plan -153 -114 
Utgående ackumulerade avskrivningar -936 -783 
Utgående redovisat värde 527 113 
 

Not 8 
Inventarier 16-12-31 15-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 9 23 
Försäljningar och utrangeringar 0 -14 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 9 9 
Ingående avskrivningar -9 -23 
Försäljningar och utrangeringar 0 14 
Årets avskrivningar 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 -9 
Utgående redovisat värde 0 0 
 

Not 9 
Långfristiga värdepappersinnehav 16-12-31 15-12-31
Sampo, Nordea 0 1 000 
Volvo, Nordea räntebevis 0 517 
Ericsson, Nordea räntebevis 0 514 
VW, Nordea  räntebevis 0 519 
Metso, Nordea räntebevis 0 511 
Summa 0 3 061 
 
Marknadsvärde 0 3 039 
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Not 10
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter     16-12-31 15-12-31
Upplupna intäkter Världens Barn 1 292 1 978 
Upplupna intäkter Musikhjälpen 7 905 11 437 
Upplupna intäkter Radiohjälpsfonden 3 0 
Upplupna intäkter Postogram 48 50 
Upplupna intäkter Victoriafonden 5 0 
Upplupna intäkter Särskilda medel 34 34 
Upplupna räntor 0 29 
Summa 9 287 13 528 
 
 
Not 11 
Kortfristiga placeringar     16-12-31 15-12-31
Ålandsbanken 0 30 000 
Övrigt kortfristiga placeringar 0 537 
Summa 0 30 537 
 
Marknadsvärde 0 30 537 
 
 

Not 12 
Likvida medel 16-12-31 15-12-31 
Kassamedel 23 6 
Banktillgodohavanden 142 725 107 933 
Summa  142 748 107 939 
 
Banktillgodohavanden är placerade hos svenska banker. Inga 
krediter finns.   
 
 
Not 13 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 16-12-31 15-12-31
Semesterlöner 152 177 
Upplupna sociala avgifter 
inkl särskild löneskatt 280 257
Revisionsarvode 100 170 
Övriga poster 1 325 1 006 
Summa 1 857 1 610

Barn deltar i aktiviteter i en förskola för romska barn i Albanien. FOTO: ANNIKA FRANCKE/RADIOHJÄLPEN
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Radiohjälpen, org.nr 802007-9755
 

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Radiohjälpen för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finan-
siella ställning per den 31 december 2016 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen.

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 Re-
visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informa-
tionen. Den andra informationen består av Radiohjälpens 
årsberättelse 2016.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information.

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

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse 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 fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamål-
senliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

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

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 

i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. 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, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Radio-
hjälpen för år 2016.

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 Re-
visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga 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 för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed 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 Sveri-
ge använder vi professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der 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 för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 18 april 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Carina Åkesson
Auktoriserad revisor
Utsedd av regeringen för SVT

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor
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BILAGA 1. BEVILJADE PROJEKT VÄRLDENS BARN

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT16.002 IOGT-NTO-rörelsen Vulnerable Children Project Kenya 43 675    
INT16.018 Unicef Tillgång till rent och säkert vatten samt sanitet 
  i Boenregionen Madagaskar 593 375    
INT16.020 Unicef Stöd till utbildning i Syrien Syrien 1 000 000    
INT16.021 Emmaus Björkå Stöd till förskola för barn från socioekonomiskt 
  utsatta familjer på Västbanken - fortsättning Palestina 620 000    
INT16.022 Svenska kyrkan Reduced vulnerability of crisis-affected Syrian 
  children and vulnerable Jordanian children Jordanien 2 500 000    
INT16.023 SISK Barnbibliotek i Sadr City, Bagdad - 
  en språngbräda till demokrati Irak 100 000    
INT16.025 Röda Korset Community Based Health in Afghanistan Afghanistan 2 941 176    
INT16.026 Röda Korset Community Based Disaster Risk Reduction Bangladesh 2 941 176    
INT16.027 Röda Korset Community Based Health and First Aid Burma 2 941 176    
INT16.028 Röda Korset Better integration of children with disability 
  in their community Palestina 2 249 489    
INT16.029 Stiftelsen 
 Rotarys Läkarbank Barnsjukvård vid jeeplinjer i Matungu/Mumias Kenya 700 000    
INT16.030 Afrikagrupperna NAPPA Namibia 588 000    
INT16.031 Clowner utan Gränser Peacemaking cirkus Sydsudan 209 000    
INT16.032 Clowner utan Gränser Skratt är en rättighet Burma 118 500    
INT16.033 Clowner utan Gränser Flygande cirkus för starka barn Rwanda 224 000    
INT16.034 Clowner utan Gränser Cirkus, strength and humanity Rumänien 152 000    
INT16.035 Barnens Räddningsark El Arca Bolivia 130 000    
INT16.038 IOGT-NTO-rörelsen CAM, Children affected by HIV/AIDS Thailand 138 000    
INT16.039 IOGT-NTO-rörelsen BCK, Vulnerable children project Kenya 644 000    
INT16.040 IOGT-NTO-rörelsen IDYDC, Street Children Rehabilitation Project Tanzania 345 000    
INT16.041 IOGT-NTO-rörelsen CEM, Big Brother, Big sister project Bosnien/Hercegovina 172 500    
INT16.042 IOGT-NTO-rörelsen CZOR, Mobile Youth Club - Help refugee 
  children in need Serbien 345 000    
INT16.043 IOGT-NTO-rörelsen SCAD, Alcohol harm reduction amongst 
  children and youth Kenya 517 500    
INT16.044 IOGT-NTO-rörelsen KYA, Youth Leadership, Education, Advocacy and  Kambodja 563 500    
INT16.045 IOGT-NTO-rörelsen KGGA, Alcohol prevention among children and youth Kenya 403 650    
INT16.046 IOGT-NTO-rörelsen WOCHIVI, Alcohol prevention children and youth Tanzania 327 750    
INT16.047 Hand in Hand Creating 10 Child and Youth Friendly Panchayats  Indien 700 000    
INT16.048 Islamic Relief Psycho-social and recreational support for 
  war affected children in Yemen Jemen                1 001 
INT16.048 Islamic Relief Psycho-social and recreational support for 
  war affected children in Yemen Jemen 542 789    
INT16.049 Islamic Relief Education and Psycho-social support for children 
  in Northern Aleppo Syrien 1 830 000    
INT16.050 We Effect Small Desalination Units: A Viable Answer to 
  Deal with Water Crises in Gaza Palestina 2 540 000    
INT16.051 Viskogen Empowerment of children through agroforestry 
  focusing on farming as a business Tanzania 1 000 000    
INT16.052 SOS Barnbyar Stöd till utsatta barn i Ulan Bator Mongoliet 3 954 649    
INT16.053 Rädda Barnen Stop violence against children in West Africa Senegal, Gambia, 
   Togo och Guinea 10 282 087    
INT16.054 IM Education for all in Gaza Palestina 2 069 355    
INT16.055 IM Social and school inclusion for children 
  with disabilities  Moldavien 500 000    
INT16.056 Diakonia Promoting children’s access to education 
  and youth citizenship in Mali Mali 345 000    
INT16.057 Diakonia Stateless Children and Women Groups 
  Empowerment Project Thailand 575 000    
INT16.058 Diakonia We Change Engaged Spirituality in Alliance Burma 477 500    
INT16.059 Diakonia Play 4 Kids Palestina 460 100    
INT16.060 Diakonia Combating Child Trafficking 2016 Libanon 449 700    
INT16.061 PMU Tvåspråksutbildning, Weenhayek Bolivia 176 000    
INT16.062 Afrikagrupperna FACT Chiredzi Zimbabwe 465 000    

INT16.063 Barnens Räddningsark Rosa de Sarón Bolivia 215 000    
INT16.064 Svenska 
 Afghanistankommittén Preparatory Education Project 2016 Afghanistan 3 954 649    
INT16.066 Plan Adolecents, youth and advocacy. 
  Prevention of HIV/AIDS in the context of SRHR Peru 2 000 000    
INT16.067 Equmeniakyrkan Vaccinationsprojekt, Mai Ndombe-provinsen 2016 DR Kongo 600 000    
INT16.068 Diakonia Combatting GBV against women and children Sri Lanka 815 800    
INT16.070 Erikshjälpen Friendship Schools 2016 Bangladesh 1 384 127    
INT16.071 Erikshjälpen Karuna Bal Vikas Project Indien 1 186 395    
INT16.072 We Effect Reduced levels of chronic malnutrition in children  Mocambique 1 414 649    
INT16.073 Lions Diabeteskliniken i Negombo Sri Lanka 588 235    
INT16.074 Evangeliska Frikyrkan Grundskoleutbildning för Bayaka barn i 
  Centralafrikanska republiken Centralafrikanska 
   Republiken 455 600    
INT16.076 Läkarmissionen Child protection in Burundi Burundi 550 000    
INT16.077 Läkarmissionen Minskad barn- och mödradödlighet i DR Kongo DR Kongo 1 110 000    
INT16.078 PMU Främjande av barns rätt till skolgång Mali 1 059 000    
INT16.081 Erikshjälpen Female Genital Mutilation and Child Rights Mali 1 384 127    
INT16.082 PMU Nutrition 2016-2017 DR Kongo 1 345 000    
INT16.083 Svenska kyrkan Disaster risk reduction for vulnerable children facing 
  socio-natural threats in El Salvador and Guatemala El Salvador/Guatemala 3 036 509    
INT16.084 Diakonia Shan Communities Equal Rights and Opportuinities Burma 488 000    
INT16.086 PMU Bor School Construction Project Sydsudan 900 000    
INT16.088 Diakonia Strengthening community resilience to climate
  related disasters in myanmar Burma 343 549    
INT16.089 PMU Nutrition 2016-2018, tilläggsansökan Sydkivu DR Kongo 136 400    
INT16.091 PMU Nutrition 2016-2018, Nordkivu DR Kongo 338 249    
INT16.092 Hungerprojektet Minska hungern hos barn i Burkina Faso Burkina Faso 566 000    
INT16.093 IOGT-NTO-rörelsen BKF - Drop-In Centre Thailand/Burma 172 500    
INT16.094 IOGT-NTO-rörelsen KYDA - Hope Restoration Centre Project 
  For rehabilitation  Uganda 247 128    
INT16.095 IOGT-NTO-rörelsen BCYBO - Vulnerable Children Project Kenya 78 121    
INT16.097 Svenska kyrkan Supplementary HIV and AIDS Programme 2017 Filippinerna 719 998    
              73 965 894    

BILAGA 2. BEVILJADE PROJEKT MUSIKHJÄLPEN

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT16.001 Svalorna Latinamerika Landsbygdsutvecklingsprogrammet i Peru, fas 2 Peru 378 780    
INT16.004 Afrikagrupperna UNAC Agroforestry Mocambique 625 000    
INT16.005 Viskogen Increased adaption and recilience to climate 
  change through Climate Smart Agriculture Rwanda Uganda 1 500 000    
INT16.006 Action Aid Enhancing resilient livelihood and WASH options 
  in the costal communities Bangladesh 600 000    
INT16.007 Barnfonden Youth Led Adaptive and Resilient Communities 
  in Cambodia Kambodja 1 000 000    
INT16.008 Erikshjälpen Community Initiated Disaster Risk Reduction Bangladesh 1 833 199    
INT16.009 We Effect Farmers, Food and the future - Community 
  Responses to Food Insecurity and Climate 
  Change in the Tropical Dry Area of Guatemala 
  and Honduras Guatemala o Honduras 2 000 000    
INT16.010 Diakonia Strengthening the Resilience of Vulnerable Com-
  munities in the province of Oudalan in the Sahel Burkina Faso 2 295 275    
INT16.011 Yennenga Progress Klimatanpassning för jordbrukare med 
  väderleksrapporter Burkina Faso 360 000    
INT16.012 Svenska kyrkan Community-based Disaster Risk Management by 
  integrating protection into community planning 
  and action i Vanuatu Vanuatu 2 000 000    
INT16.013 Röda Korset From Vulnerability to Resilience (V2R) Bangladesh 3 000 000    
INT16.015 Plan Building Community resilience to Shocks 
  due to Climate Change Haiti 1 900 000    
INT16.024 Rädda Barnen Disaster Risk Reduction and Climate Change 
  Adaptation in Amhara Etiopien 3 000 000    
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Organisation Antal aktiviteter Summa 
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet 3 112 000
Astma- och Allergiföreningen i Borås 1 45 000
Astma- och Allergiföreningen i Gotland 1 30 000
Astma- och Allergiföreningen i Göteborg 1 6 000
Astma- och Allergiföreningen i Helsingborg 1 5 000
Astma- och Allergiföreningen i Ludvika med omnejd 1 23 600
Astma- och Allergiföreningen i Luleå 1 59 100
Astma och Allergiföreningen i Norrbottens Län 1 10 000
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län 2 101 000
Astma- och Allergiföreningen i Trollhättan Vänersborg 1 3 600
Astma- och Allergiföreningen i Värmland 1 60 000
Astma och Allergiföreningen i Västra Götaland nordost 1 6 000
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län 2 26 900
Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland 1 32 500
Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige 2 49 100
Autism- och Aspergerförbundet 1 20 000
BK Fregatten 1 4 500
Boråskretsen av Scouterna 1 20 000
DHB Västra 4 107 800
DHR Malmöavdelningen 2 35 000
Diabetesförbundets Länsförening Västernorrland 1 21 400
Diabetesföreningen i Gävleborgs län 2 129 000
Diabetesföreningen i Göteborg 1 6 600
Diabetesföreningen i Helsingborg med omnejd 1 10 000
Diabetesföreningen i Skåne län 2 120 000
Diabetesföreningen i Sollefteå 1 4 100
Diabetesföreningen i Västerbottens Län 2 15 000
Diabetesföreningen Mellanskånes Barn & Familjeverksamhet 1 20 700
Dyslexiförbundet FMLS Stockholm 1 17 000
Dövblind Ungdom 1 24 000
Dövidrott Västra 3 18 400
Eolshälls 4Hgård 1 5 600
Epilepsiföreningen Norra Skåne 1 27 500
Falkenbergsortens ryttarförening 1 10 000
FUB Dalarna 1 22 000
FUB Föreningen i Jönköping 1  60 750
FUB Helsingborg med omnejd 1 8 300
FUB Hudiksvall-Nordanstig 1 20 100
FUB Klippan/Åstorp 1 4 000
FUB Kristianstad 2 15 000
FUB Ulricehamn och Tranemo 2 9 600
FUB Vänersborg Södra Dals 1 14 900
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2 110 000
Föreningen FUB-gården 2 38 600
Föreningen Lysestrands Diabetesläger 1 60 000
Föreningen Sagohuset 2 62 500
Föreningen Uddevalla Sim 1 15 000
Föreningen Åhuslägret 1 90 000
Gränslösa Läger 1 22 000
Göteborg Grötö Segelsällskap 1 37 400
Hallands Länsförbund av 4H 1 20 000
Handikappseglarklubben Vindens Vänner 1 18 400
Hidde Iyo Dhaqan 1 12 000
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 2 34 400
Hjärtebarnsförbundet 3 197 000
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet 1 25 000
KFUM Malmö 4 106 000

BILAGA 6. ORGANISATIONER SOM BEVILJATS STÖD FRÅN 
KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND (NATIONELLT)

INT16.037 Barnfonden Building Child-Friendly Resilience Etiopien 1 800 000    
INT16.069 Röda Korset Senegal River Basin - Resilience and Disaster Risk 
  Management project Senegal och Mali 2 250 000    
INT16.079 Hand in Hand Creating climate change resilient farmer 
  communities in Baringo County Kenya 900 000    
INT16.080 Erikshjälpen Disaster Preparedness and Response Project for 
  North Eastern Kenya Kenya 1 997 260    
     27 439 514    

 
BILAGA 3. BEVILJADE PROJEKT MÄNNISKOR PÅ FLYKT

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT16.003 Svenska kyrkan Psychosocial programme - Children Jordanien 1 500 000    
INT16.014 MSF Kalar Q0015 Irak 1 000 000    
INT16.017 Diakonia Combating Gender Based violence among 
  Syrian Women Refugees Libanon 2 000 000    
INT16.020 Unicef Stöd till utbildning i Syrien Syrien 2 000 000    
INT16.036 Operation Mercy Disabled Afghan Refugees Rehabilitation 
  Pilot Project (DARP) Iran 400 000    
INT16.075 Plan Providing Lifesaving Protection to Burundian 
  refugees in Mahama camp Rwanda 1 750 000    
INT16.085 PMU WASH support to vulnerable Syrians and 
  Lebanese in Akkar Libanon 1 750 762    
INT16.096 Läkarmissionen IDP Project Beni DR Kongo 248 867    
INT16.098 Röda Korset Ukraine appeal  Ukraina 663 275  
INT 15.100  Svenska kyrkan     Adjumani Refugees Initiative for Self-reliance 
  & Empowerment               Uganda                 1 000 000  
        12 312 904    

 
BILAGA 4. BEVILJADE PROJEKT ÖVRIGA KATASTROFER (NEPAL, HAITI, EPIDEMIER)

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT16.019 Läkarmissionen Zika prevention Recife Brasilien 40 000    
INT16.087 Läkarmissionen Zika prevention Rio de Janeiro, Nao Deu Zika Brasilien 80 000    
INT16.090 IM Muchchok Resilience Project Nepal 268 294    
INT16.099 Plan Hurricane Matthew Project Haiti 493 409   
INT16.100 Läkarmissionen Hurricane Matthew Project Haiti 585 000    
            1 466 703   

BILAGA 5. BEVILJADE PROJEKT RADIOHJÄLPSFONDEN OCH GEOGRAFISKA MEDEL

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT16.020 Unicef Stöd till utbildning i Syrien Syrien  250 000    
INT16.065  Organisation 1   Emergency Relief      Odefinierat  1 005 611
INT16.088 Diakonia Strengthening community resilience to climate 
  related disasters in Myanmar Burma  500 000    
INT16.090 IM Muchchok Resilience Project Nepal  44 206    
INT16.091 PMU Nutrition 2016-2018, Nordkivu DR Kongo  593 551    
INT16.099 Plan Hurricane Matthew Project Haiti  106 591    
     2 499 959   
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Korpen Arvika-Eda 1 4 350
Korpen Heros 1 50 000
Korpen Ludvika  1 40 000
Kraniofaciala Föreningen i Sverige 1 22 600
Kristianstad Ridklubb 1 18 700
Kristna synskadades förening Syskonbandet 2 35 000
Lindesbergs Handikapp Hästklubb 3 35 500
Linköpings Handikappidrottsförening 1 25 000
Malmö Ridklubb 1 50 000
Melaflotten för Norrköpings handikappade 1 7 000
Nacka Handikappidrott 4 69 200
Neuroförbundet 1 83 000
NF-förbundet i Sverige 1 26 400
NOC-Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser 1 28 500
Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet 1 24 500
RBU i Stockholms län 4 157 800
RBU Uppsala län 2 128 000
RBU 2 141 700
Rett Syndrom i Sverige 1 30 000
Reumatikerförbundet 2 21 400
RG Aktiv Rehabilitering 2 110 000
Ridföreningen Lunk i kring 2 120 000
Riksförbundet Attention 2 42 000
Riksförbundet DHB 1 80 000
Riksföreningen för CAH i Sverige 1 13 500
Romfartuna GIF United 2 21 700
RSMH Kalix 1 2 200
RSMH Lund 1 6 000
RSMH* 8 229 084
Sanvikens AIK Bandy 1 6 800
Solvändans simförening 1 11 000
Stiftelsen Skota Hem 1 64 800
Stockholms Handikappridklubb 1 26 400
Studieförbundet Vuxenskolan Värmland 1 10 000
Stättareds 4H-klubb 1 45 000
Svensk Dysmeliförening 1 44 400
Svenska Celiakiungdomsförbundet 2 42 300
Svenska Downföreningen 1 20 000
Svenska Dövidrottsförbundet 1 10 000
Svenska OCD-förbundet 2 99 450
Svenska Ridsportförbundet* 27 419 298
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 3 109 500
Synskadades Riksförbund Kronoberg 1 20 000
Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening 3 37 000
Talknuten 1 20 000
Tunalids Ridklubb 1 3 400
Unga Allergiker 1 30 000
Unga Hörselskadade 1 13 000
Unga Hörselskadade i Stockholms län 1 56 000
Verdandi Söder Helsingborg 1 25 000
Williamssyndromföreningen Sverige 1 26 000
Ästad 4H-klubb 1 30 000
Örestads Ryttaresällskap 1 8 500
Österhaninge Ridsällskap 1 11 000
 192 5 001 332

*Ansökningar har hanterats av riksförbundet.

Organisation Antal aktiviteter Summa 
Afasiföreningen Gävleborgs län 1 25 000
Afasiföreningen i Halland 1 6 000
Afasiföreningen i Helsingborg med omnejd 1 3 600
Afasiföreningen i Norrbottens län 1 13 900
Afasiföreningen i Stockholms län 3 27 500
Astma- och Allergiföreningen i Göteborg 2 24 000
Astma- och Allergiföreningen i Jämtbygden 1 10 000
Astma och Allergiföreningen i Lidköping 4 14 400
Astma och Allergiföreningen i Skövde 1 10 100
Astma- och Allergiföreningen i Trollhättan Vänersborg 1 3 000
Astma- och Allergiföreningen i Umeå 1 3 800
Astma- och Allergiföreningen på Internet 1 15 000
Astma- och Allergiföreningen region Mellannorrland 1 16 000
Autism- och Aspergerföreningen i Västernorrland 1 19 000
DHR Kalmaravdelningen 1 15 000
DHR Karlskogaavdelningen 1 11 000
DHR Malmöavdelningen 1 1 200
DHR Vellingeavdelningen 1 70 000
Diabetesföreningen i Göteborg 1 20 000
FUB Borås 4 62 000
FUB Enköping 1 10 000
FUB Jönköpings länsförbund 2 160 000
FUB Mariestad 1 7 500
FUB Norduppland 4 33 600
FUB Norrköping 1 10 000
FUB Skellefteå 4 5 300
FUB Skåne 1 20 000
FUB Ulricehamn och Tranemo 2 33 600
FUB Uppsala län 2 30 000
FUB Vänersborg Södra Dals 1 12 000
FUB:s ungdomsklubb Pärlan 1 50 000
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 1 40 000
Föreningen FUB-gården 1 13 800
Göteborg Grötö Segelsällskap 1 70 000
HIF Klinten 1 20 000
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Göteborg med omnejd 1 15 000
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar Blekinge Kronobergs län 1 6 000
Koncensus Vänförening 1 10 000
Kristianstad Ridklubb 1 15 700
Kristna synskadades förening Syskonbandet 3 83 100
Kvinnorättsförbundet 2 48 000
Malmö Boxningsklubb 1 33 100
Neuroförbundet 1 45 000
Neuroförbundet Alingsås 4 60 500
Neuroförbundet Göteborg 3 24 700
Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik 2 19 000
Neuroförbundet Hässleholmsbygden 1 3 300
Neuroförbundet Kaprifol 4 59 900
Neuroförbundet Karlskoga-Degerfors 2 38 200
Neuroförbundet Karlstad med omnejd 4 21 450
Neuroförbundet Kronoberg 4 14 000
Neuroförbundet Linköping 1 10 000
Neuroförbundet Malmö 4 34 080
Neuroförbundet Mark 4 32 480
Neuroförbundet Martallen Gotland 1 20 000
Neuroförbundet Norra Bohuslän 1 4 800
Neuroförbundet Skaraborg 1 50 000
Neuroförbundet Skåne 1 8 000

ORGANISATIONER SOM BEVILJATS STÖD FRÅN RADIOHJÄLPSFONDEN (NATIONELLT)
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Neuroförbundet Stockholm 3 21 750
Neuroförbundet Stockholms län 1 600
Neuroförbundet Sydnärke 1 1 200
Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 1 10 000
Neuroförbundet Västernorrland 1 15 000
Neuroförbundet Västra Götaland 1 5 000
Neuroförbundet Ätradal 1 45 000
Neuroförbundet Örebro 4 91 960
Neuroförbundet Örebro län 2 15 500
OCD-föreningen Östra Skåne-Blekinge 1 7 000
Parkinson Norra Älvsborg-Bohuslän 1 26 000
Personskadeförbundet RTP Blekinge Östra lokalföreningen 2 3 100
Personskadeförbundet RTP Göteborgs lokalförening 1 6 000
Personskadeförbundet RTP Malmö lokalförening 2 9 800
Personskadeförbundet RTP Mellersta Skånes lokalförening 1 15 200
Personskadeförbundet RTP Skånes distrikt 1 5 400
Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt 2 130 000
Personskadeförbundet RTP Örebro läns distrikt 1 15 000
Personskadeförbundet RTP Östra lokalförening 1 2 900
Pingstförsamlingarnas Handikappverksamhet 1 24 000
Region Väst av SKrH, Sveriges Kristna Handikappförbund 2 65 000
Reumatikerdistriktet Dalarna 1 8 000
Reumatikerförbundet* 6 36 230
Reumatikerföreningen Helsingborg 1 4 300
Reumatikerföreningen Mönsterås 2 8 400
Reumatikerföreningen Nacka Värmdö 1 10 000
Reumatikerföreningen Piteå 1 5 000
Reumatikerföreningen Stockholm 1 15 000
Riksförbundet Attention 1 65 000
RSMH Bollnäs 2 3 000
RSMH Borlänge 1 9 600
RSMH Dalarna 1 15 000
RSMH Danderyd I samma båt 2 35 000
RSMH Falun 1 2 500
RSMH Fjällsjö 1 15 000
RSMH Gimo 2 13 000
RSMH Gotland 1 3 500
RSMH Halmstad 2 7 000
RSMH Haninge 1 3 600
RSMH Jämtland Härjedalen 1 10 000
RSMH Jönköping 1 2 500
RSMH Jönköpings läns distrikt 2 24 400
RSMH Kalix 2 26 000
RSMH Kristianstad 1 3 700
RSMH Laholm 1 8 100
RSMH Lund 1 18 000
RSMH Malmö 1 25 000
RSMH Mora 1 7 000
RSMH Mölndal 1 1 000
RSMH Norrbotten 2 16 900
RSMH Skillingaryd Vaggeryd 2 3 600
RSMH Sollentuna 2 21 400
RSMH Stockholms läns distrikt 2 19 000
RSMH Sundsvall 2 10 300
RSMH Säffle 1 19 500
RSMH Timrå 1 5 000
RSMH Tyresö 1 10 000
RSMH Umeå 2 24 000
RSMH Uppsala Verkstan 1 11 400
RSMH Värnamo Gislaved 1 1 600

RSMH Östermalm Lidingö 2 8 900
RSMH* 72 834 501
Röda Korset Mellersta Samverkansrådet Gotland 1 9 000
Röda Korset Norra Samverkansrådet Gotland 1 9 500
Stockholms Dövas Förening 1 10 000
Stockholms Handikappridklubb 1 9 900
Strokeföreningen Ystad med omnejd 2 12 500
Strokeföreningen Öresund 2 77 300
Svensk Döv Golf 1 18 000
Svenska Ridsportförbundet* 18 313 321
Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2 32 400
Sverigefinska Synskadadeförbundet 1 50 000
Sverigefinska Synskadadeförbundet Norrbotten 1 11 800
Synskadades Riksförbund Kronoberg 1 6 000
Synskadades Riksförbund Växjö 3 4 490
Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening 3 37 000
Trollhättans Fältrittklubb 1 10 000
Örestads Ryttaresällskap 1 7 100
 303 4 047 262

*Ansökningar har hanterats av riksförbundet.

Träningspass hos FUB Jönköping. 
FOTO ANNE SUNI/RADIOHJÄLPEN



54 55

VI AVSLUTAR... 
...med en bild som visar en kvinna arbetandes på hög höjd i Nepal 
där återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningen 2015 fortsätter. 

FOTO: JESSICA HEDMAN/PMU Skribenter: Per Byman, Maria Halvorsen, Anne Suni, Astrid Jansen, Jannike Fager, Annika Francke

Grafisk form: Anna Wikståhl
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Radiohjälpen, 105 10 STOCKHOLM

Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, Stockholm

Telefon: 08/784 00 00

E-mail: radiohjalpen@svt.se

www.radiohjalpen.se


