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Jubel på Kärlekens Torg när tre glada, trötta och rörda 
programledare för Musikhjälpen 2022 äntligen blir utsläppta 
efter en veckas direktsändning. Vid sändningens slut hade 
54,5 miljoner kr samlats in, och 849 928 engagemang för en 
tryggare barndom på flykt från krig.
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Förvaltningsberättelse 2022

Allmänt om verksamheten

Syfte och ändamål
Stiftelsen Radiohjälpen, i förkortad form  
benämnd Radiohjälpen, vars beslutande organ 
är dess styrelse, har till uppgift att i samråd med 
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och 
Sveriges Utbildningsradio AB samordna radio- 
 och tv-bolagens insamlingsverksamhet för  
humanitärt ändamål. 

Radiohjälpen samarbetar nära med de svenska 
public service-bolagen. På Radiohjälpen finns 
kunskap inom hållbar utveckling och humanitärt 
samarbete och ett kontaktnät med en stor del 
av det svenska civilsamhället.

Radiohjälpen är den oberoende insamlingsor-
ganisationen för humanitärt stöd och hjälp i 
världen och i Sverige. Oberoende från politiska, 
ekonomiska, kommersiella eller andra intres-
sen. Vår verksamhet präglas av respekt för det 
demokratiska statsskickets grundvärderingar 
och principen om alla människors lika värde och 
den enskilda människans frihet och värdighet. 

Sedan 1939 har Radiohjälpen samlat in pengar 
för att förändra liv och lindra nöd, i Sverige och i 
hela världen. Vi har gett stöd till människor som 
vill förverkliga sina rättigheter till hälsa, skola 
och trygghet. Vi har bidragit till att matpaket, 
rent vatten och akut sjukvård nått fram till över-
levande vid naturkatastrofer. I vår nationella 
verksamhet har vi bidragit till att barn och vuxna 
med funktionsnedsättning fått bättre möjlighe-
ter till en aktiv fritid.

Det tänker vi fortsätta med.

Utmaningarna är fortsatt stora. Människor är på 
flykt undan väpnade konflikter och klimatrela-
terade katastrofer samtidigt som pandemin och 
dess konsekvenser drabbar människor som  
lever i fattigdom hårt världen över. Då behövs 
en trovärdig och oberoende part som samlar vil-
jan att stödja människor med angelägna behov.
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Härmed avger styrelsen och generalsekreteraren för Stiftelsen Radiohjälpen,  
organisationsnummer 802007–9755, årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.
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Barn är de mest utsatta när familjer tvingas fly. I det kaos som 
uppstått kan de tappa bort sina föräldrar och lämnas ensam-
ma. De kan ha sett sina hem förstöras av bomber eller bevitt-
nat när familjemedlemmar utsatts för övergrepp och tortyr. 

Miljontals människor har flytt kriget i Ukraina och många söker 
sig till grannlandet Polen. Radiohjälpens insamling för Ukraina 
har även stöttat organisationen PMU som arbetar för att bistå 
familjer på flykt i gränsområdet mellan Ukraina och Polen. 



Väsentliga händelser under 
verksamhetsåret
Radiohjälpens verksamhet har under 2022 präg-
lats av Rysslands invasion av Ukraina. Allmän-
hetens engagemang för de mest sårbara grup-
perna av befolkningen i kriget har genererat en 
av Radiohjälpens mest omfattande insamlingar 
någonsin.

Två dagar efter invasionen ställde Radiohjälpen 
om insamlingen i Melodifestivalen till förmån 
för att rädda liv och lindra nöd hos civilbefolk-
ningen i och kring Ukraina. I april anordnades 
två konserter som sändes av SVT och, delvis, av 
Sveriges Radio: ”Vi spelar för freden” på Konsert-
huset, och ”Hela Sverige Skramlar för Ukraina” 
på Avicii Arena. Under hösten besökte Radio-
hjälpen Ukraina och producerade fem återkopp-
lande kortfilmer från projekt som Radiohjälpen 
stöttar i Ukraina.

De ordinarie, återkommande insamlingarna 
med internationellt fokus har till största del 
fokuserat på den försämrade situationen i om-
världen, genom återkommande årliga kampan-
jer som Världens Barn och Musikhjälpen med 
temat ”För en tryggare barndom på flykt från 
krig”. Insamlingen för Kronprinsessan Victorias 
fond har synliggjort vikten av lek och glädje för 
den psykiska hälsan hos barn på flykt till Sve-
rige. Idrottsgalans insamling har samlat in till 
arbetet för psykisk hälsa genom idrott i Sverige.

Radiohjälpens verksamhetsstrategi för åren 
2022–2025 har operationaliserats och presente-
rats för nationella föreningar och organisationer 
i den internationella verksamheten.

Radiohjälpens stärkta strategiska riktning, i 
linje med stadgar som en humanitär aktör, har 
bidragit till att fem partnerskap för den inter-
nationella verksamheten avslutats under 2022. 
Tre partnerskap har förnyats och två pågående 
partnerskap har breddats till att omfatta en 
humanitär respons. Ett partnerskap är under 
bedömning. Vid årsskiftet har Radiohjälpen 22 
partnerorganisationer.  Ett nytt partnerskaps-
avtal för samarbeten inom den internationella 
verksamheten har ingåtts med organisationerna 
i syfte att förenkla och harmonisera samarbetet. 
Ramavtalen förutses att successivt fasas ut, i 
syfte att endast hantera en samarbetsmodell 
för den internationella verksamheten.

Radiohjälpen fortsätter att delta som observatör 
inom samarbetet kring den internationella platt-
formen för humanitär respons, den så kallade 
Emergency Appeals Alliance, EAA.  

Väsentliga effekter i verk- 
samheten med anledning av  
Rysslands invasion av Ukraina 
Radiohjälpens insamlingsverksamhet har påver-
kats i och med det omfattande engagemanget 
för Ukraina, bland annat genom flera riktade 
sändningar med fokus på insamling för att lind-
ra nöden. Ett flertal digitala insamlingsbössor 
för Ukraina har startats och särskilda digitala 
gåvokort till stöd för Ukraina beställts av all-
mänheten. Projektverksamheten har krävt extra 
omsorg för att effektivt omvandla insamlade 
medel till ansvarsfull verksamhet under pågåen-
de invasion.
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Stämningsfullt luciatåg med Paula Jivén och elever från  
Hvitfeldtska gymnasiet, Musikhjälpen med temat ”För en  
tryggare barndom på flykt från krig”.



Måluppfyllelse
Radiohjälpens övergripande målsättning inom 
projektverksamheten är att omvandla insam-
lade medel till kvalitativ verksamhet där det 
behövs som mest.

Radiohjälpen orienterar verksamheten utifrån 
den nya strategins målområden: 

resultatramverk som även omfattar delmål, 
indikatorer, aktiviteter, baslinjevärden och mål-
värden. Detta ramverk följs upp kvartalsvis på 
kanslinivå. Radiohjälpen har en särskild risk-
matris som används för att systematiskt följa 
upp och möta de externa och interna risker som 
organisationen identifierat inom verksamheten. 
Utgångspunkten för det operativa arbetet är 
antagna styrdokument samt rutiner. Radiohjäl-
pens plan för verksamheten och budget har 
under året justerats utifrån de nya förutsätt-
ningarna i och med insamlingen för civilbefolk-
ningen i Ukraina och återstående konsekvenser 
av covid-pandemin. Bedömningen är att mål-
sättningarna för året är uppfyllda.

Amelie Yakpe är 12 år och bor tillsammans med sin moster och 
åtta andra personer i byn Lakata i sydöstra Togo. Förut var hon 
tvungen att utföra tungt arbete och hade ont på flera ställen 
i kroppen. Speciellt i huvudet, eftersom hon bär tunga korgar 
lastade med stenar på huvudet.

Radiohjälpen stöttar organisationen PMU och deras lokala part-
ner i fem byar i Togo. Stödet har bidragit till att barn har kunnat 
sluta att arbeta. Genom stöd från Musikhjälpen, med temat ”För 
en värld utan barnarbete”, har PMU beviljats pengar för att driva 
fler, liknande projekt. Nu jobbar inte Amelie längre. Hon går i 
skolan och drömmer om att bli läkare. Hennes favoritämnen är 
natur- och samhällskunskap.
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Radiohjälpen bibehåller högt  
förtroende

Radiohjälpen har stabil  
insamlingsvolym och givande

Radiohjälpen säkrar bredd  
i engagemanget

Radiohjälpen projekt förändrar  
liv och lindrar nöd

Verksamheten genomförs utifrån den årliga 
plan som antagits av styrelsen. Inom denna plan 
sker effektuppföljningen genom ett tillhörande 

1.

2.

3.

4.



Radiohjälpen bibehåller  
högt förtroende

Utifrån våra insamlingar vill vi bidra till menings- 
fullhet. Givare ska ges möjlighet att omvandla 
sitt engagemang till konkret handling. Radio-
hjälpens verksamhet är finansierad av allmän-
hetens gåvor. En stabil insamling bidrar till en 
mer långsiktig förändring i människors liv med 
insamlade medel. Radiohjälpens insamlings- 
volym är betydligt högre 2022 än året innan, 
med anledning av insamlingen för Ukraina.

Kampanjen Världens Barn fortsatte att utgöra 
Radiohjälpens mest omfattande ordinarie in-
samling, följt av Musikhjälpen. Kronprinsessans 
Victorias fond ökade med ca 28 procent jämfört 
med året innan. Insamlingen under den sär-
skilda sändningen av Victoriakonserten under 

Radiohjälpen har stabil  
insamlingsvolym och givande

Sedan Radiohjälpen grundades för mer än 80 år 
sedan har vi arbetat för att göra skillnad där det 
behövs som mest. Vi åtnjuter ett högt förtroen-
de hos allmänheten. Att förvalta Radiohjälpens 
höga förtroende är strategiskt viktigt – och en 
förutsättning för oss att fortsätta skapa enga-
gemang och förändring, i Sverige och runtom i 
världen. 

Under året har Radiohjälpens förtroende stärkts 
jämfört med tidigare år. Enligt den anseende- 
undersökning som Sifo genomförde  med 40 
deltagande organisationer påvisas ett höjt 
anseendeindex från 69 till 73, vilket utgör det 
högsta bland de organisationer som deltog i 
undersökningen samt det högsta värdet sedan 
mätningen började.

Två dagar efter den ryska invasionen av Ukraina startade Radiohjälpens insamling för 
att rädda liv och lindra nöd för civilbefolkningen. Elva omfattande projekt har under 
året beviljats stöd genom 17 olika beslut. 134,6 miljoner kr har samlats in.

I mer än tjugo års tid har allmänheten kunnat rösta med Radiohjälpens nummer 
i Melodifestivalen. Oscar Zia och Farah Abadi var programledare 2022 och med- 
verkade även i Radiohjälpens insamlande appeller. 

Victoriadagarna minskade med 25 procent, 
medan testamentsgåvor ökade med 153 pro-
cent. Den humanitära insamlingsappellen som 
genomfördes för att rädda liv och lindra nöd i 
och kring Ukraina uppgick sammanlagt till 134,6 
miljoner kr. En del av det utgörs av insamlingen 
från röstningen i Melodifestivalen, som ökade 
med 39 procent jämfört med året innan.  

Radiohjälpen säkrar  
bredd i engagemanget

Radiohjälpen synliggör och informerar om de 
behov som finns, både i Sverige och interna-
tionellt. Med ett brett engagemang och samlad 
kraft kan vi tillsammans bidra till en bättre och 
mer rättvis värld. 

Radiohjälpens måluppfyllelse bedöms som god 
utifrån möjlighet till låga insamlings- och admi-
nistrationskostnader. I relation till intäkterna 
uppgick dessa till 3,8 procent, en minskning 
från året innan, vilket främst förklaras med den 
ökande insamlingsvolymen. För de senaste tre 

1.

2.

3.
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Radiohjälpens löfte till våra givare är att varje  
bidrag gör skillnad där det behövs som mest. 
Det innebär att vi, i vår internationella verk-
samhet fokuserar på områden och länder där 
behoven är som störst, exempelvis i krig och 
katastrofer. Nationellt arbetar för att bryta isole-
ring och stärka självkänslan hos barn och vuxna 
som lever med en funktionsnedsättning.

Till den internationella verksamheten har under 
året 211,8 miljoner kr beviljats till totalt 48 
projekt i 36 länder genom 21 organisationer. 
En ökande andel av beviljade medel tilldelades 
humanitära insatser och responser. Ökningen 
av finansiering till projekt av humanitär karaktär 
är ett resultat av den strategiska styrningen som 
både uttrycks i stiftelsens stadgar och den nya 
strategin för åren 2022–2025. 

Den nationella verksamheten beviljade sam-
manlagt 10,7 miljoner kr till 101 projekt genom 
91 olika föreningar. Både antalet ansökningar 
och antalet beviljade projekt har minskat, till 
följd av att tidigare års förändring av kriterier 
slagit igenom. Till exempel finns en undre gräns 
för ansökt bidrag, ansökningarna är oftare för 
ett år än för en termin och fleråriga bidrag kan 
beviljas. Total beviljad summa är därför lägre än 
året innan, vilket även kan förklaras av att den 
särskilda nationella insamlingen för riskgrupper 
i pandemin avslutats.

samband med insamlingen för Ukraina. Även 
antalet tittare är högre, och det gäller både SVT 
broadcast och SVT Play. Nästan en tredjedel av 
de som har följt program i broadcast där Ra-
diohjälpen har deltagit har sett insamlande och 
återkopplande inslag kring Ukraina-insamlingen. 
Antalet sända appeller ökade märkbart jämfört 
med året innan, och cirka hälften utgjordes av 
appeller för att informera kring insamlingen för 
Ukraina.

Följaktligen hade Radiohjälpens webbplats ett 
högre antal unika sidvisningar, med anledning-
en av insamlingen för Ukraina. Antal följare i 
sociala medier har ökat något vilket kan hänfö-
ras till Ukraina-insamlingen. Det kan även vara 
en följd av den analys och det nya verktyg som 
tagits fram. Fyra nyhetsbrev har skickats ut och 
brevet har fler prenumeranter än tidigare.

Radiohjälpens projekt  
förändrar liv och lindrar nöd

åren är genomsnittsnivån på Radiohjälpens 
insamlings- och administrationskostnader fem 
procent. Vidare bedöms att ungas attityd gent-
emot Radiohjälpen stärkts under året givet att 
anseendeindex i denna åldersgrupp stigit.

Den digitala förflyttningen har fortsatt under 
året, där allt fler använder verktyg som exem-
pelvis Radiohjälpens digitala insamlingsbössor. 
Under Musikhjälpen startades fler digitala 
insamlingar än föregående år medan antalet 
Radiohjälpsbössor och Världens Barn-bössor låg 
lägre än året innan, vilket delvis berodde på att 
Sveriges Radios P4-kanaler inte hade särskilda 
insamlingsbössor. Ett löpande arbete genom-
förs för att säkerställa moderna och tillgängliga 
betalmetoder genom Radiohjälpens starkaste 
betalkanal som är swish. Antalet gåvor via swish 
ökade med 57 procent, swishat totalbelopp 
har ökat med 139 procent och swishad gåva i 
genomsnitt har ökat med 52 procent. Gåvor via 
betalkanalen swish fortsätter också att samla in 
mest bland Radiohjälpens olika betalkanaler.

Företagsengagemang är en liten del av totalt 
insamlade medel. Under året har ett arbete 
påbörjats i syfte att öka insamlade medel från 
företag.

Den omfattande insamlingen för Ukrainas civil-
befolkning har haft inverkan på exponeringen 
av Radiohjälpens filmer och appeller. Radiohjäl-
pen har medverkat i program med fler sänd-
ningstillfällen i broadcast än året innan. Ökning-
en utgörs främst av ett stort antal sändningar 
av insamlande och återkopplande program i 

3,8%
Kostnaderna för  

insamling och  
administration var 

4.
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Effekter
Det internationella projektstödet bidrar till 48 
projekt som väntas nå nästan nio miljoner   
människor, varav knappt hälften är barn och 
unga. Drygt 200 000 människor väntas nås ge-
nom projekt där Radiohjälpen är ensam finan-
siär och 8,7 miljoner, varav knappt hälften barn 
och unga, genom samfinansierade projekt.   

Insamlingen Världens Barn kunde under året 
bevilja 22 projekt som väntas nå 1,5 miljoner 
människor, varav ungefär hälften är barn och 
unga. Flera av dessa projekt har delfinansierats 
av medel från Ukraina-insamlingen.

15 projekt beviljades från Musikhjälpens  
insamling året innan och väntas nå närmare  
80 000 människor, varav drygt hälften är barn 
och unga. 

Radiohjälpsfondens insamling till Ukraina och 
angränsade länder kunde under 2022 bevilja 
11 projekt, där nästan sex miljoner människor, 
varav hälften barn och unga, väntas nås av 
projekten.  

Ett Musikhjälpen-projekt i Burkina Faso samt 
ett Världens Barn-projekt i Madagaskar har 
delfinansierats av Radiohjälpens omärkta 
medel, och beräknas nå ytterligare 1,3 miljoner 
människor, varav hälften är barn och unga. 

Den nationella verksamheten väntas nå drygt  
17 000 deltagare, de flesta barn och unga, via 
tre olika insamlingar: Idrott är mer än bara 
idrott, Kronprinsessan Victorias fond och  
Radiohjälpsfonden. 

9
miljoner människor väntas  

nås genom olika projekt

Stormtroopers fanns som vanligt på plats på torget under veckan, för 
att samla in pengar och för att sprida glädje under Musikhjälpen.

8

Insamlingen Idrott är mer än bara idrott kunde  
stödja två projekt som beräknas nå 7 000 
deltagare, de flesta barn och unga. Projekten 
samfinansierades med omärkta medel från 
Radiohjälpsfonden.

Via Kronprinsessan Victorias fond stöddes 
under året 50 projekt för barn och unga med 
funktionsnedsättning, och väntas nå drygt 8 000 
personer. Ytterligare 168 000 barn och unga för-
väntas nås genom utlåning av idrottsutrustning, 
ett projekt där Radiohjälpen är delfinansiär.

Från Radiohjälpsfonden finansierades 49 pro-
jekt för vuxna med funktionsnedsättning, med 
cirka 2 000 deltagare.  

 

“15 projekt beviljades från 
Musikhjälpens insamling”
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Kampanjen Världens Barn
Världens Barn är Radiohjälpens största kam-
panj. Det är ett samarbete mellan Radiohjälpen, 
public services olika delar; Sveriges Television, 
Sveriges Radio och Utbildningsradion, och 
svenska civilsamhällesorganisationer. Ett stort 
antal volontärer återfinns runt om i landets 
kommuner och kampanjen drivs aktivt av bland 
annat skolor, föreningar, företag, scoutrörelsen 
och kyrkor, och organiseras genom en riksin-
samling. Inom kampanjen informeras om barns 
situation i världen och medel samlas in till in-
ternationella projekt för alla barns rätt till hälsa, 
skola och trygghet. Vid årets slut var 274 digitala 
insamlingsbössor för Världens Barn aktiva.

Vid årets slut hade 59,7 miljoner kr samlats in 
för Världens Barn.

Sammanlagt har 67,7 miljoner kr beviljats till  
22 projekt genom 16 organisationer för projekt-
stöd i 27 länder. Dessa medel har beviljats från 
insamlade medel under 2021. Projekten väntas 
totalt nå 1,5 miljoner människor, varav ungefär 
hälften barn och unga. 

“ Vid årets slut hade 59,7 miljoner kr  
samlats in för Världens Barn”

Exempel på projekt som får stöd:

Rena toaletter, rent vatten och tvätt-möjligheter 
för skolbarn i Libanon är ett av alla exempel på 
projekt som Radiohjälpen stöttar. Radiohjälpens 
stöd sker via Svenska Röda Kor-sets projekt i 
Libanon. Elever och personal får utbildning 
hygien- och sanitetsfrågor. En viktig 

9

Radiohjälpens insamlingar 

Fem miljoner barn får aldrig uppleva sin femårs 
dag. Var fjärde sekund dör ett barn eller en ung 
människa i världen. Många dör av sjukdomar som 
kan förebyggas och behandlas, men resurser  
saknas. Därför finns kampanjen Världens Barn. 
Den första veckan i oktober sändes programmet 
P4 för Världens Barn i Sveriges Radio. Program-
ledarna Farah Abadi och Magnus Uggla åkte på 
turné i Sverige för att berätta om insamlingen och 
besöka människor som engagerat sig för alla barns 
rätt till hälsa, skola och trygghet.
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målgrupp är skolelever, där flickor och pojkar 
löper risk att drabbas av sjukdomar relaterat till 
orent vatten. Projektet har nått över 2 000 elever, 
ungefär hälften av dem flickor och hälften pojkar.  

Barn i Guatemala löper risk för människosmugg-
ling och våld. Radiohjälpen stöttar därför orga-
nisationen Plan International Sveriges projekt 
mot människohandel och exploatering i landet. 

Projektet fokuserar på att motverka och agera 
på våld mot barn och ungdomar, men särskilt 
fokus på flickor. Den utbredda förekomsten av 
människosmuggling i området där projektet 
implementeras gör att barn löper stor risk att 
utnyttjas. Projektet arbetar våldsförebyggande 
med fokus på att stärka skyddsfaktorer. Genom 
kunskapshöjande, ökad ekonomisk motstånds-
kraft och humanitära insatser riktade till barn, 
ungdomar och deras familjer stärks barns  
trygghet. Projektet når direkt 2 800 personer, 
varav cirka hälften är barn. Indirekt nås mer  
än 50 000 personer. 

Barn till migrantarbetare från Myanmar saknar ofta identitetshandlingar och  
grundläggande rättigheter som utbildning och hälsovård. De löper stor risk för  
exploatering kopplat till alkohol och droger. Med stöd från insamlingen Världens Barn  
stöttar Radiohjälpen IOGT-NTO-rörelsen ideell förening i Thailand, bland annat med att 
erbjuda skolundervisning, information och att förse barnen med identitetshandlingar.  
520 barn och 440 föräldrar har nåtts i projektet.

“Den utbredda förekomsten av 
människosmuggling gör att barn 

löper stor risk att utnyttjas”

10

“Barn till migrantarbetare 
från Myanmar löper stor risk 
för exploatering”
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Kampanjen Musikhjälpen
Årets tema för insamlingen Musikhjälpen var 
”För en tryggare barndom på flykt från krig”.  
Musikhjälpen sände från en glasstudio på 
Kungstorget i Göteborg. Den resande reportern 
rapporterande under veckan från flyktingläger 
i södra Rwanda. Programmet direktsändes dyg-
net runt i Sveriges Radio P3 och i SVT/SVT Play 
och uppmärksammade för femtonde året i rad 
en undanskymd mänsklig katastrof. Resultatet 
för Musikhjälpen blev 849 928 engagemang vid 
sändningens slut. Vid årets slut hade drygt 56 
miljoner kr samlats in. 

Under Musikhjälpen arrangerades fler digitala 
tävlingar än året innan, och resulterade i en 
ökad insamling genom tävlingar.

Även fler auktioner genomfördes, men med 
relativt sett mindre genomslag. Trots att 
det skett en ökning i antal kronor var det en 
minskning av insamlade kronor i snitt per 
auktion. 

14 organisationer beviljades 55,2 miljoner kr 
i stöd för verksamhet i elva länder från 
insamlingen året innan på temat: För en värld 
utan barnarbete. Totalt väntas närmare 80 000 
personer nås, varav drygt hälften är barn.  

Exempel på projekt som får stöd:

Barn i slumområden är särskilt sårbara. Därför 
stöttar Radiohjälpen Läkarmissionens projekt 
som arbetar för att barnarbete ska kunna 
förebyggas och minskas i utsatta områden i 
Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Barn har  
fått stöd med bland annat mat, identitets- 
handlingar, kläder, hälsovård och att kunna 
gå i skolan. Projektet arbetar också med 
återförening av familjer, i syfte att skapa  
en trygghet för barnen. Projektet väntas nå  
1 370 personer varav 1 000 barn. 

Ett ytterligare projekt som tilldelats stöd 
av Radiohjälpen är Erikshjälpens projekt 
som arbetar för att minska risken att barn 
tvingas in i arbete i Burkina Faso. Den svåra 
humanitära situationen i landet har tyvärr 
lett till svåra konsekvenser för barns tillgång 
till utbildning och en trygg uppväxt. När barn 
inte får chansen att utbilda sig ökar risken att 
de tvingas in i arbete för att försörja sig själva 
eller familjen. Genom barnskyddsaktiviteter, 
utbildningsaktiviteter och förebyggande arbete 
väntas Erikshjälpen nå över 8 000 personer, 
de flesta barn, i det projekt som får stöd av 
Musikhjälpen.
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Barn i familjer på teplantager i Sri Lanka riskerar att hamna i arbete, i stället för 
att få tillgång till utbildning. Därför stöttar Radiohjälpen organisationen We Effects 
arbete för att barn ska få en trygg uppväxt fri från barnarbete. I byn Nuwar Eliya 
på Sri Lanka bor Sarawanalaxmy Gomathi med sin familj. Två av barnen har en 
fysisk funktionsnedsättning och när pappans inkomst inte räckte till att försörja 
dem blev den femtonårige sonen tvungen att lämna skolan för att arbeta.

Bidrag till nödvändiga saker som skolväska, skoluniform, skor och skolmaterial 
har gjort det möjligt att låta äldste sonen återvända till skolan. We Effect är en av 
de organisationer som fått stöd från Radiohjälpens insamling Musikhjälpen, med 
temat ”För en värld utan barnarbete”. Totalt väntas projektet nå 6 940 personer, 
där 4 800 av personerna som nås är barn. Familjen Gomathi är en av de familjer 
som fått hjälp.  
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Ukraina-insamlingen för att rädda liv och 
lindra nöd
Vid stora humanitära kriser kan Radiohjälpen 
starta en katastrofinsamling. Det krävs bland 
annat att det finns partnerorganisationer med 
humanitär erfarenhet och kapacitet att stödja 
på plats i det drabbade området. 

En särskild omläggning av insamlingsfokus 
under Melodifestivalen skedde i samband 
med invasionen av Ukraina. Totalt inkom 134,6 
miljoner kr, varav 9,2 miljoner kr under Melodi-
festivalen till Ukraina. Under året har ytterligare 
gåvor vikta till katastrofarbete inkommit till 
Radiohjälpen om totalt 291 000 kr. 

Den särskilda insamlingen för att rädda liv och 
lindra nöd i och kring Ukraina medförde att elva 
projekt beviljades stöd genom 17 beslut. Totalt 
väntas nästan sex miljoner människor nås ge-
nom projekten, varav nästan hälften utgörs av 
barn och unga. 

Stödet från Ukrainainsamlingen har syftat till 
att lindra nöden bland civilbefolkningen. Stöd 
har skett till Radiohjälpens humanitära part-
nerorganisationer på plats i Ukraina, och i vissa 
angränsande länder för människor på flykt från 
stridigheterna. 

Akut hälso- och sjukvård har varit prioriterat i 
flera projekt, samt medicinskt basmaterial och 
hygienkit. Stödet omfattar även psykosocialt 
stöd, med extra fokus på barn och kvinnor. Barn 
har fått tillgång till tryggare, barnsäkra platser, 
skolgång, stödsamtal, och även identifiering 
av ensamkommande barn och återförening av 
familjer har omfattats. Rent vatten, tillgång till el 
och värme och mat har under vintermånaderna 

varit i fokus då infrastruktur skadats i beskjut-
ningen. Projekt gällande kvinnors och flickors 
behov av skydd från sexuell exploatering, samt 
särskilt stöd till HBTQIA+ har beviljats. 

Under 2022 har två projekt dokumenterats i 
korta filmer från fältbesök genomfört av Ra-
diohjälpen i Ukraina. UNICEF Sveriges projekt 
arbetar bland annat med att implementera akut 
stöd genom att leverera vatten, mat, mediciner 
och sjukvårdsutrustning till sjukhus och sam-
hällen. Vidare arbetar projektet med att sätta 
upp så kallade ”Blå punkter” vid gränsövergång-
ar för att effektivt kunna hjälpa barn på flykt, 
identifiera vilka behov som finns, identifiera 
och registrera ensamkommande barn och även 
tillgodose psykosocialt stöd och barnsäkra plat-
ser. Var och en av de Blå punkterna kan ta emot 
upp till 5 000 personer om dagen. 3,5 miljoner 
människor, varav 2,2 miljoner barn väntas nås 
genom detta projekt.

Läkare Utan Gränser (MSF) arbetar med medi-
cinska och humanitära insatser i olika delar av 
landet för att möta de akuta behoven. Insatsen 
omfattar även att förse vårdinrättningar med 
medicinsk utrustning och att genom utbildning 
förbereda personalen för stora inflöden av 
skadade och för krigskirurgi. Genom projektet 
väntas drygt 1,1 miljoner människor nås. 

”Var med dina barn, berätta hur mycket ni älskar 
dem”. Det säger den ukrainska tvåbarnsmamman 
Alla, som står i ett av UNICEF:s barncenter vid 
gränsövergången från Ukraina till Polen. Projektet 
stöttas av Radiohjälpen, genom medel från 
insamlingen för att lindra nöden för civilbefolk-
ningen i Ukraina.
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“Totalt väntas nästan sex miljoner 
människor nås genom projekten, 

varav nästan hälften utgörs  
av barn och unga”
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Kronprinsessan Victorias fond och  
Radiohjälpsfondens nationella projekt 
Radiohjälpen har flera nationella insamlingar: 
Kronprinsessan Victorias fond och Radio-
hjälpsfonden, där Melodifestivalen och Idrotts-
insamlingen är del. 

Sammanlagt har 10,7 miljoner kr beviljats för 
101 nationella projekt. Av dessa beviljades 6,5 
miljoner kr från Kronprinsessan Victorias fond 
för 50 projekt till enstaka aktiviteter samt två-
åriga bidrag. Resterande beviljades från Radio-
hjälpsfonden: 2,6 miljoner kr till 49 projekt, samt 
två projekt 1,5 miljoner kr från insamlingen 
”Idrott är mer än bara idrott” som samfinansie-
rades med Radiohjälpsfonden.

7,2 miljoner kr samlades under året in till Kron-
prinsessan Victorias fond. Till Radiohjälpsfonden 
samlades 141,3 miljoner kr in, medel som kan 
tilldelas både nationella och internationella 
projekt.

KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND stödjer ideella 
föreningar som arrangerar fritidsverksamhet för 
barn och unga med funktionsnedsättning. Syftet 
är att stödja aktiviteter som bidrar till en aktiv 
fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka 
självkänslan och träffa nya vänner. Årets Victo-
riakonsert den 14 juli genomfördes traditions-
enligt i Borgholms slottsruin på Öland. Psykisk 
hälsa bland barn och unga lyftes särskilt även 
i år, både inför och under sändningen, genom 
återkopplande inslag om Clowner utan Gränser, 
som erhållit stöd från fonden. 

Exempel på projekt som beviljats bidrag från 
Kronprinsessan Victorias fond:

För en positiv idrottsupplevelse och social 
gemenskap driver Örebro SK Handboll Herr pro-
jektet ”Oändlig variation i rörelse” för barn och 
unga med funktionsnedsättning, både flickor 
och pojkar. Ett parabollsportsinitiativ med mixa-
de lag där tävling och prestation tonas ned. Må-
let är en inkluderande och jämställd verksamhet 
där alla får delta, bygga självförtroende och får 
större förståelse för varandras olikheter.

Med stöd från Kronprinsessan Victorias fond kan föreningen 
Unga med Synnedsättning Stockholm både hålla ungdoms-
gården öppen en kväll i veckan och erbjuda olika utmanande 
aktiviteter som målgruppen inte vanligtvis provat på, exempel-
vis skidåkning, klättring och gokart. Målet är att ungdomarna 
ska få utmana sig själva och förstå att allt är möjligt oavsett hur 
mycket man ser, att få känna sig som en i mängden och inte 
låta andras fördomar påverka valet av aktiviteter. Angelina är 
högt upp på klätterväggen.
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GENOM RADIOHJÄLPSFONDEN stöder Radiohjäl-
pen, i Sverige, framför allt fritidsaktiviteter för 
vuxna med funktionsnedsättning.

Exempel på nationella projekt som fått stöd 
genom Radiohjälpsfonden:

FUB Kungälv, Riksförbundet för utvecklingsstör-
da barn, ungdomar och vuxna, har fyra värde-
ord - Gemenskap/Påverkan/Fritidsaktiviteter/
Information. Aktiviteterna syftar till att öka 
gemenskapen bland medlemmarna, gemen-
skap skapar trygghet. Under året spelades som 
vanligt bowling varje vecka, något de har gjort i 
föreningen sedan den startade. 

För personer med funktionsnedsättning i Sve-
rige beviljades drygt 9 miljoner kr till 99 projekt 
genom svenska föreningars verksamhet, dvs 
både från Radiohjälpsfonden och Kronprinses-
san Victorias fond. Av dessa utgjorde sju projekt 
tvååriga samarbeten.

Via insamlingen Idrott är mer än bara idrott, en 
del av Radiohjälpsfonden där insamling sker vid 
Idrottsgalan och omröstningen till Radiospor-
tens Jerringpris, stöttas projekt för att stärka 
psykisk hälsa genom fysisk aktivitet. Drygt 1,5 
miljoner kronor kunde fördelas till två sökande 
organisationer, med samfinansiering från Radio-
hjälpsfonden.

Exempel på verksamhet som fått bidrag från 
Idrott är mer än bara idrott: 

Organisationen Futebol dá força Sverige arbetar 
för att flickor ska kunna forma sin egen framtid 
och leva med god psykisk och fysisk hälsa. Från 
Jokkmokk till Malmö finns fotbollslag för tjejer 
6–18 år. Futebol dá força engagerar, utbildar 
och handleder ideella kvinnliga fotbollstränare i 
hela landet genom att skapa trygga platser och 
en stödstruktur inom sina fotbollslag, där de 
utbildade fotbollstränarna verkar för att främja 
tjejers hälsa och välmående, samt stärka deras 
självkänsla och självledarskap.

“Med seglingen som verktyg ges 
målgruppen ökat självförtroende, 
självkänsla och självständighet”

Solig väntan på att få komma ombord. Stiftelsen Skota Hem har 
fått stöd från Radiohjälpsfonden till sitt arbete med att erbjuda 
segling för personer med funktionsnedsättning. Seglingen ge-
nomförs i olika båttyper beroende på deltagarnas kunskapsnivå, 
 ålder, ambition eller typ av funktionsnedsättning. Deltagare 
stöttas med på-/avklädning, förflyttningar, instruktioner och 
upprätthållande av säkerhet. Deltagarna berättar om att segling-
en bidrar till ökat självförtroende, bättre självkänsla och större 
självständighet.
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Systematiskt lärande och  
förbättringsarbete

Verksamhetssystemet vidareutvecklas
Det verksamhetssystem som under året an-
vänts för projekthantering inom såväl det natio-
nella som internationella arbetet har under året 
utvärderats. Viss vidareutveckling har identifie-
rats och genomförts under året i syfte att stärka 
det interna arbetet, men även förenkla för de 
föreningar och organisationer som ansöker om 
medel från Radiohjälpens insamlingar. 

Förnyat samarbete kring Världens Barn
Under året ingick Radiohjälpen en ny överens-
kommelse 2022–2025 med de organisationer 
som ingår i Riksinsamlingen för Världens Barn.

Operationalisering av strategin
Den strategi som Radiohjälpens styrelse beslu-
tade om i december 2021 för åren 2022–2025 
operationaliserades under första halvåret 2022.

Samordning av finansiella kanaler
Under året har byte av leverantör för SMS-tjänst 
vid gåvor genomförts. Det verktyg som används 
för gåvor via telefoni och sms utvecklades under 
hösten att även inkludera swish-betalningar. 
Syftet är att ge en automatiserad realtidsbild av 
insamlingen. 

Tillfällig utökning av generalsekretera-
rens beslutsrätt
I och med den omfattande insamlingen till 
förmån för Ukraina beslutade styrelsen om 
en tillfällig utökning av generalsekreterarens 
delegeringsnivå. Detta möjliggjorde en snabbare 
hantering av ansökningar för akut stöd. 

Väsentliga händelser efter räkenskaps- 
årets utgång 
Insamlingen för Ukraina förutses att fortsätta, 
närmast vid Melodifestivalen omröstning. En 
särskild akutinsamling för de jordbävnings- 
drabbade i sydöstra Turkiet och nordvästra 
Syrien sker.

”Skolan är som en andra familj för skolbarnen”, säger läraren Lydia Rusan och 
berättar hur mycket barnen har saknat det liv de hade innan kriget. Eleverna 
i Irpin kan åter gå i skolan, som återuppbyggts efter att ha träffats av raketer. 
Läraren berättar att barnen har blivit mer vuxna. De har mognat med kriget. 
Projektet stöttas av Radiohjälpen, via UNICEF, genom medel från insamlingen för 
att rädda liv och lindra nöden hos civilbefolkningen i Ukraina.

15
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Förvaltning

Styrelsen
Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen bestå 
av sju ledamöter och sex suppleanter. Fyra 
ledamöter och två suppleanter representerar de 
olika programbolagen. Övriga ledamöter sitter 
i styrelsen i personlig kapacitet och har kompe-
tens och erfarenhet från biståndsområdet eller 
relaterad forskning. Den verkställande direktö-
ren för Sveriges Television (SVT) är enligt stad-
garna alltid ordförande. Representanter från 
Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR) 
har ordinarie platser i styrelsen. Programbola-
gen utser själva sina representanter medan öv-
riga styrelsemedlemmar utses av SVT:s styrelse 
på förslag av Radiohjälpens styrelseordförande. 
Vid varje styrelsemöte ska eventuell jävsrisk an-
mälas. En jävig ledamot deltar inte i styrelsens 
diskussion eller beslut.

Styrelsen har under 2022 haft fyra ordinarie 
möten, och ett styrelseseminarium, där alla 
styrelsemöten och seminarium är protokoll-
förda. Därutöver har styrelsen fattat beslut 
om bland annat akuta insatser genom fyra per 

capsulam-beslut. Alla styrelsebeslut har skrivits 
under elektroniskt. Besluten per capsulam har 
bekräftats och protokollförts vid nästkomman-
de ordinarie styrelsemöte. 

Ingen ersättning utgår till styrelsemedlemmarna 
för deras arbete i Radiohjälpens styrelse. 

Ordinarie ledamöter i styrelsen var 2022: Hanna 
Stjärne, ordförande (SVT), Gabriel Byström, vice 
ordförande (SR), Anna Stål Isaksson (SVT) (avgick 
i maj), Per Bergkrantz (UR), Torbjörn Becker, 
Janet Vähämäki (avgick i november) och Tatja 
Hirvikoski. My Goland (SVT) tillträdde i september.

Suppleanter i styrelsen var Karin Tideström 
(SVT), Julia Blomberg (SR), Anders Rönquist 
(avgick i september), Staffan Smedby (tillträdde i 
november), Martin Ärnlöv, samt Daniel Grahn.

2022 var ett utmanande år för många av världens alla barn. 
En rad faktorer har bidragit till att många barn fått  det svå-
rare. Covid-pandemin har medfört att barn kommit efter 
i sin skolgång. Kriget i Ukraina har påverkat bland annat 
el- och matpriser och skapat en ökande matosäkerhet och 
undernäring. Den höga inflationen har bidragit till en ökad 
fattigdom. Dessutom har klimatförändringarna skapat ett 
stort lidande. 

På bilden alla programledare för tv-galan ”Tillsammans för 
Världens Barn”.

“Enligt Radiohjälpen stadgar  
ska styrelsen bestå av sju ledamöter 

och sex suppleanter”

16
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Arbetsutskott
Radiohjälpen har två arbetsutskott, det natio-
nella och det internationella. Det nationella 
utskottet går igenom alla nationella ansökningar 
samt beredningen av dem, kvalitetssäkrar dem 
och lämnar ett sammanhållet förslag för beslut. 
I enlighet med Radiohjälpens delegationsordning  
kan beslut för summor understigande 500 000 kr 
fattas av generalsekreteraren, och under en 
miljon kr i samråd med styrelseordförande. Sty-
relsen informeras alltid och beslut av strategisk 
natur ska alltid beslutas av styrelsen oavsett be-
loppsgräns. Utskottet består av Tatja Hirvikoski, 
Elin Annwall (Kronprinsessparets Stiftelse) samt 
Kristina Henschen (generalsekreterare Radio-
hjälpen). Föredragande är Anne Suni (nationell 
handläggare Radiohjälpen). 

Det internationella utskottet går på samma sätt 
igenom internationella ansökningar och bered-
ningar samt kvalitetssäkrar det beslutsunderlag 
som går till styrelsen. Utskottet diskuterar över-
gripande frågor för Radiohjälpen och strategis-
ka ställningstaganden innan dessa skickas till 
styrelsen för utlåtande eller beslut. Utskottet 
består av ordförande Hanna Stjärne (SVT), vice 
ordförande Gabriel Byström (SR), samt Anders 
Rönquist (avgick september). Föredragande är 
generalsekreterare Kristina Henschen.

Valberedning
Varje programbolag (SVT, SR och UR) utser sina 
ledamöter och suppleanter. Övriga ledamöter 
och suppleanter utses av SVT:s styrelse efter 
förslag från Radiohjälpens styrelseordförande.

Revisorer
Revisionen av stiftelsen ska enligt stadgarna 
verkställas av Sveriges Televisions utsedda 
revisorer. De utsedda revisorerna är Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB med huvudansva-
rig revisor Camilla Samuelsson och auktoriserad 
revisor Victor Brusewitz, utsedd av Regeringen 
för SVT.

Kansliet
Följande tjänster finns på kansliet: generalse-
kreterare, finansiell controller, verksamhets-
controller, projektledare insamling och kommu-
nikation, nationell handläggare, internationell 
programansvarig handläggare, kommunika-
tionssamordnare samt ekonomi- och kansliad-
ministratör. 

Världens Barn-kampanjen har ett separat kansli 
som administrerar den särskilda riksinsam-
lingen inom ramen för insamlingen Världens 
Barn. Organisationen heter Riksinsamlingen för 
Världens Barn och inryms hos Rädda Barnen. 
Riksinsamlingen administreras inte av stiftelsen 
Radiohjälpen. Samarbetet med Riksinsamlingen 
regleras genom en särskild överenskommelse.

Hållbarhetsupplysningar
Radiohjälpen har anställd personal för alla ordi-
narie arbetsuppgifter. Varje anställd har speci-
fika arbetsuppgifter som relaterar antingen till 
projektverksamhet (nationell och internationell), 
kommunikativ verksamhet, insamling eller ad-
ministration. Radiohjälpen har inga volontärer 
på regelbunden basis, däremot arbetar ett antal 
volontärer med insamling för Riksinsamling-
en i samband med kampanjen Världens Barn. 
Radiohjälpen har inga anställda utomlands. 
Allt arbete inom de internationella projekten 
genomförs av partnerorganisationernas 
personal och partnerorganisationer i fält. Radio-
hjälpen omfattas av kollektivavtal.

Finansiella instrument samt  
placeringspolicy
Målsättningen med Radiohjälpens medelsför-
valtning är att skapa en god avkastning utifrån 
de riktlinjer som anges i den av styrelsen beslutade 

”Vår största oro just nu är de äldre barnen som har sett 
och förstått allt. De mår mycket dåligt”, säger familje- 
läkaren Olena som under den ryska ockupationen i  
Ukraina arbetat hårt för att rädda liv med stöd av  
Radiohjälpen genom Läkare Utan gränser. Ambulansen  
i bakgrunden är ett exempel på vad stödet resulterat i. 
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och årligen reviderade placeringspolicyn. Med-
elsförvaltningen ska på ett kostnadseffektivt 
sätt minimera de finansiella risker som uppstår 
i verksamheten och skapa en god avkastning 
med hänsyn tagen till placeringspolicyns rikt-
linjer. För att minska de finansiella riskerna ska 
Radiohjälpen fördela förvaltningen av kapitalet 
mellan olika tillgångsslag, dvs aktier och ränte-
bärande värdepapper. 

Enligt placeringspolicyn ska hänsyn tas till att 
placerade medel inte används till vad som kan 
anses som etiskt tveksamma ändamål vid place-
ringar. Om det visar sig att något av de företag 
där Radiohjälpen har finansiella placeringar 
inte uppfyller kraven i de etiska riktlinjerna ska 
placeringen avyttras fortast möjligt. 

Radiohjälpen anlitar Kammarkollegiet som 
diskretionär kapitalförvaltare. Enligt placerings-
policyn ska kapitalplaceringarna delas in i de tre 
kategorierna stiftelsekapital, fritt eget kapital 
och överskottslikviditet. En normalportfölj och 
avkastningskrav för respektive kategori finns 
beskriven i placeringspolicyn. Kammarkollegiet 
har tagit fram ett placeringsförslag för att möta 
kraven ovan, vilket Radiohjälpen följer.

Radiohjälpens bokförda anskaffningsvärde av 
placeringar i Kammarkollegiets konsortier per 
den 31 december 2022 uppgår till 20 857 570 kr 
och marknadsvärdet till 20 662 048 kr. Oreali-
serad förlust uppgår därmed till 195 522 kr per 
den 31 december. I början av november 2022 
erhöll Radiohjälpen en utdelning på 518 525 kr.

Under 2022 har placering av överskottslikviditet 
skett på räntebärande placeringskonton, vilket 
har gett ränteintäkter om totalt 994 165 kr.

Resultat och ställning
Radiohjälpens insamlade medel består i sin helhet 
av gåvor från allmänheten och företag. Under 2022 
uppgick dessa till totalt 264 302 800 kr att jämföra 
med den av styrelsen fastställda budgeten för året 
på 177 050 000 kr. 

Av totalt insamlade medel för 2022 uppgår gåvor via 
testamenten till 9 865 729 kr.

Insamlingen för Kronprinsessan Victorias 
fond uppgick till totalt insamlade medel om 
7 200 852 kr. Av dessa utgörs 3 675 386 kr av 
gåvor ifrån testamenten. Totalt har det sedan 
1997 samlats in 183 595 091 kr i fonden.

Kampanjen Världens Barn samlade under 
2022 in totalt 59 751 261 kr. Testamenten 
uppgick till 4 249 107 kr. Totalt har Världens 
Barn sedan 1997 samlat in ca 1 916 400 000 kr.

Musikhjälpen samlade under året in totalt 
56 076 584 kr. Totalt har Musikhjälpen sedan 
2008 samlat in 559 729 195 kr. 

Stiftelsen Radiohjälpens totala kostnader 2022 
uppgick till 235 143 560 kr (2021: 155 929 802 kr).    

Av dessa uppgick ändamålskostnader till  
225 240 622 kr (2021: 145 784 328 kr), insamlings-
kostnader till kr 7 810 731 kr (2021: 7 820 962 kr) 
och administrationskostnader till 2 092 207 kr 
(2021: 2 324 513 kr).  
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Ungdomsgården som Unga med Synnedsättning Stockholm driver håller öppet en 
dag i veckan. Medlemmarna kan hitta nya vänner och träffa ledare som själva har en 
synnedsättning och fungerar som förebilder. Det är viktigt för medlemmarna att få 
träna sin självständighet för att lättare klara sig i vardagen. Angelina och Tomas är två 
av deltagarna i verksamheten, som får stöd från Radiohjälpens insamling Kronprinses-
san Victorias fond.
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Ändamålskostnaderna uppgick under året till 
85,2 procent (2021: 98,3 procent), insamlings-
kostnaderna till 3,0 procent (2021: 5,2 procent) 
och administrationskostnaderna till 0,8 procent 
(2021: 1,6 procent) av insamlade medel. Utfallet 
är lägre än de krav som råder från Svensk In-
samlingskontroll. Radiohjälpen som innehavare 
av ett 90-konto får använda högst 25 procent av 
totala insamlade medel för att täcka kostnader 
för insamlings- och administration. 

De stora årliga insamlingarna är:
Världens Barn, genomförs i september/okto-
ber, och Musikhjälpen, genomförs i december, 
medför att de första medlen beviljas först efter 
årsskiftet. 

De insamlade medel som inte beviljats under 
året förs vid bokslutet om till ändamålsbe-
stämda medel. De ändamålsbestämda medlen 
uppgår per 2022-12-31 till totalt 169 432 614 
kr (2021: 148 410 381 kr), dvs en skillnad på 14 
procent i jämförelse med 2021. Ökning i total 
volym beror framför allt på ett högre insam-
lingsresultat för insamling till Ukraina under 
2022.  

Sedan 2013 avsätter Radiohjälpen en fast 
procent av insamlade medel till insamlings- och 
administrationskostnader och till Radiohjälpens 
kostnader för återkoppling gällande särskilda in-
satser för katastrofer. Under 2022 avsattes åtta 

procent av de insamlade medlen från alla kam-
panjer med ett undantag; Världens Barn där 4,5 
procent av totalt insamlade medel har avsatts 
till Radiohjälpen för att täcka Radiohjälpens 
kostnader för insamling och administration.

Skillnaden mellan de faktiska kostnaderna för 
insamling och administration och den avsätt-
ning som gjorts utgör årets resultat och balan-
seras i sin helhet i ny räkning. Detta sker för att 
skapa en ekonomisk buffert som kan garantera 
Radiohjälpens verksamhet. I januari 2016 beslu-
tade styrelsen att Radiohjälpens sparade egna 
kapital som lägst ska vara stiftelsekapitalet, 
det vill säga 10 miljoner kr, och som övre gräns 
maximalt 20 miljoner kr, stiftelsekapitalet plus 
10 miljoner kr i balanserat kapital. Styrelsen 
beslutade i mars 2022 att använda 4 656 720 kr 
av det balanserade egna kapitalet till verksam-
heten för att täcka kostnader bland annat för 
det nya verksamhetssystemet och inte återföra 
dessa till Radiohjälpsfonden, då det balansera-
de egna kapitalet per den sista december 2021 
uppgick till 14 656 720 kr.

Som en följd av denna hantering uppgår föränd-
ringen av balanserade egna kapitalet för 2022 
till 9 663 956 kr, vilket innebär ett totalt balanse-
rat eget kapital på 24 320 676 kr.

264,3 miljoner kr
under 2022

Radiohjälpens insamlade 
medel uppgick till

Med stöd från Radiohjälpens insamling Kronprinsessan Victorias fond kan 
organisationen Clowner utan Gränser besöka ett asylboende för att leka och 
skoja med de många barnen. Att få prova på cirkuskonster som att balansera 
på en boll är spännande. 
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Flerårsöversikt 
Tkr  2022 2021 2020 2019 2018

Intäkter och kostnader          

Insamlat (tkr) 264 303 148 280 188 198 138 903 169 633

-  varav testamenten 9 866 16 712 22 318 7 337 21 882

Ändamål (tkr) 225 241 145 784 161 357 159 942 171 756

Ändamål (% av insamlat) 85,2% 98,3% 85,7% 115,15% 101,3%

Insamling (% av insamlat) 3,0% 5,2% 3,3% 4,7% 4,0%

Administration (% av insamlat) 0,80% 1,6% 1,2% 1,3% 1,4%

Projektverksamhet - ändamål          

Beviljade internationella projekt 
- belopp 211 866 122 906 108 444 146 800 168 452

Beviljade internationella projekt 
- antal 48 44 43 65 89

Beviljade aktiviteter i Sverige - 
belopp 10 680 25 104 52 124 12 169 6 506

Beviljade aktiviteter i Sverige - 
antal 101 159 363 372 317

Eget kapital          

Balanserat eget kapital 24 321 14 657 14 790 10 919 11 184

Ändamålsbestämda medel 169 433 148 410 154 320 139 120 167 472

Väl på flykt inskränks ofta barns rättigheter. Hälften av barnen på flykt går inte i skolan. 
De lever i fattigdom, utan självklara saker som mat, rent vatten och ett tryggt hem. Barn 
på flykt löper hög risk att utsättas för barnarbete, barnäktenskap, människohandel och 
andra övergrepp.

Generalsekreteraren Martina Hibell från organisationen Barnfonden besökte Musik-
hjälpen. Hon överlämnade tre dockor från barnen i världens största flyktingläger Cox’s 
Bazar, Bangladesh. Barnen hade skickat med sina egengjorda dockor med budskapet: 
”Snälla ta de här dockorna ut i världen, för vi kan inte”.
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Resultaträkning 
Tkr

Not 2022 2021

Verksamhetsintäkter 2, 3

Insamlade medel 264 303 148 279

Övriga intäkter 10 0

Summa 264 313 148 280

Verksamhetskostnader 2, 4

Ändamålskostnader -225 241 -145 784

Insamlingskostnader -7 811 -7 821

Administrationskostnader -2 092 -2 325

Summa -235 144 -155 930

VERKSAMHETSRESULTAT 29 169 -7 650

Finansiella poster 5

Resultat från övriga värdepapper 522 1 349

Övriga ränteintäkter och liknande poster 994 259

Summa 1 516 1 608

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 30 686 -6 042

ÅRETS RESULTAT 30 686 -6 042

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT 

Årets resultat enligt resultaträkningen 30 686 -6 042

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från föregående år 15 544 14 599

Ändamålsbestämda medel att bevilja -36 566 -8 690

Kvarstående belopp för året/ förändring balanserat kapital 9 664 -133
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Wilhelm Rapp deltar i en digital träff som arrangeras av RBU, Riksförbun-
det för Rörelsehindrade Barn och Unga. Med stöd från Kronprinsessan 
Victorias fond ordnar RBU digitala aktiviteter för att nå även de som har 
svårt att närvara vid träffar och läger.
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Balansräkning 
Tkr

Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för datasystem 6 2 520 2 745

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 8 20 858 20 858

Övriga långfristiga fordringar 0

Summa 20 858 20 858

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 23 378 23 602

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 448 416

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 9 777 12 592

Summa kortfristiga fordringar 10 225 13 008

Kortfristiga placeringar 7 30 000 30 000

Kassa och bank 10 169 730 125 611

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 209 955 168 620

233 333 192 222

10 000 10 000

2 169 433 148 410

24 321 14 657

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 

Stiftelsekapital 

Ändamålsbestämda medel 

Balanserat resultat

SUMMA EGET KAPITAL 203 753 173 067

SKULDER

Kortfristiga skulder

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 11 26 666 16 400

Leverantörsskulder 392 704

Skatteskulder 0 8

Övriga skulder 104 112

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 2 418 1 932

SUMMA SKULDER 29 580 19 155

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 233 333 192 222
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Förändring av eget kapital 2022

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL 

Stiftelse- 
kapital

Världens 
Barn

Musik-
hjälpen

Radiohjälps-
fonden

Kronpr. 
Victorias fond

Särskilda 
medel

Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 10 000 69 726 55 186 6 392 16 924 183 14 657 173 067

Nettoförändring 
ändamålsbestämda 
medel -11 384 -4 160 36 151 598 -183 -21 022

Årets resultat 30 686 30 686

Utgående balans 10 000 58 342 51 026 42 542 17 522 0 24 321 203 753

Kassaflödesanalys 
Tkr

2022 2021

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 29 170 -7 650

Avskrivningar 1 333 1 157

Erhållen ränta 1 516 1 608

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 32 019 -4 885

Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar 2 783 -4 121

Ökning+/Minskning- av beviljade medel 10 266 2 698

Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder -312 334

Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder 471 -24

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 227 -5 999

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 109 -809

Ökning-/Minskning+ av finansiella anläggningstillgångar 0 -859

Kortfristiga placeringar 0 5 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 109 3 333

Årets kassaflöde 44 119 -2 667

Likvida medel vid årets början 125 611 128 278

Likvida medel vid årets slut 169 730 125 611
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Not 1  
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3). Redo-
visningsprinciperna är, om inget annat anges, 
oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen
Redovisning av intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas. Intäk-
ter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel 
enligt kontantprincipen när gåvan sakrättsligt är 
genomförd. I den mån det på balansdagen finns 
löften om gåvor intäktsförs dessa efter individu-
ell prövning. Tillgångar som doneras till Radio-
hjälpen ska avyttras snarast möjligt. 

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

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som 
kan hänföras till Radiohjälpens uppdrag enligt 
stadgarna. I ändamålskostnader ingår beviljade 

NOTER

medel för projekt, kostnader för information 
och upplysning samt fördelade lönekostnader 
till den del de är att hänföra till ändamålsarbe-
tet. 

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 insamlingsap-
peller, programkostnader, tackkort, insamlings-
bössor, kostnader för Radiohjälpens betalnings-
lösningar (t.ex. Payex, Viatel) samt fördelade 
lönekostnader till den del de är att hänföra till 
insamlingsarbetet.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostna-
der som behövs 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 anställda utför tjänster.

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

När Negessie i Etiopien kom till huvudstaden Addis 
Abeba visade sig verkligheten vara långt ifrån vad 
han blivit lovad. Han blev, tillsammans med fjorton 
andra pojkar, tvungen att arbeta med vävning om 
dagarna och sova på gatan om nätterna. Han hade 
ingen möjlighet att kontakta sin familj, och saknade 
resurser att återvända hem. 

Genom stöd från insamlingen Musikhjälpen stöttar 
Radiohjälpen organisationen Läkarmissionens 
lokala samarbetsorganisation med att frigöra barn 
från arbete och ett liv på gatan i Etiopien. Negessie 
fick hjälp att komma till en trygg miljö och att åter-
förenas med sin mamma Aykale.
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Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till 
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggningstill-
gångar
Materiella och immateriella anläggningstillgång-
ar värderas till anskaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella tillgångar från 
och med 2017                                                     3 år

Immateriella tillgångar 
(verksamhetssystem) från och med 2020 5 år

Inventarier 5 år

Finansiella tillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktie- och 
räntefonder. Innehaven innehas på lång sikt. 
Tillgångar ingående i posten redovisas inled-
ningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande 
redovisning värderas tillgångarna till anskaff-
ningsvärde med bedömning av om nedskriv-
ningsbehov föreligger. Nedskrivning görs  
om anskaffningsvärdet överstiger marknads- 
värdet och om värdenedgången kan antas  
vara bestående.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar med avsikt att innehas 
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaff-
ningsvärde och i efterföljande värderingar i 

enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta 
av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I pos-
ten kortfristiga placeringar ingår likvida medel 
som är placerat i ettåriga räntegivande place-
ringskonton.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter indi-
viduell prövning beräknas bli betalt.

Ändamålsbestämda medel
De gåvor som vid bokslutet ännu inte beviljats 
av styrelsen redovisas som ändamålsbestämda 
medel under eget kapital. För en mer detalje-
rad information se även sammanställningen 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 
utbetalningen redovisas detta belopp som en 
kortfristig skuld.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indi-
rekta metoden dvs. den utgår från Radiohjälpens 
verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medför in- el-
ler 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 be-
lopp eller har en kortare återstående löptid än tre 
månader från anskaffningstidpunkten.

Afasiförbundet Stockholms län har fått stöd från Radiohjälps-
fonden för sina aktiviteter. Idag är det gymnastik på schemat, 
och även till exempel språklig stimulans, sång och måleri 
erbjuds deltagarna. Många som drabbats av afasi lever väldigt 
isolerade, då funktionsnedsättningen bland annat innebär 
svårigheter att kommunicera. Syftet med aktiviteterna är att 
öka livskvalitén genom gemenskap, bryta social isolering och 
inspirera till fysisk aktivitet.
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Not 2

VÄRLDENS BARN 2022 2021

Disponibelt vid årets början 69 726 71 490

Insamlade medel 59 751 69 704

(varav testamenten) (4 249) (14 282)

Återförda/återbetalda medel 1 158 2 573

Ändamålskostnader

Beviljade medel, utbetalda -67 710 -69 175

Beviljade medel, ej utbetalda 0 0

-67 710 -69 175

Information -906 -813

Övriga ändamålskostnader -989 -918

-1 894 -1 730

Insamlings- och administrations- 
kostnader -2 689 -3 137

Årets resultat -11 384 -1 764

Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 58 342 69 726

MUSIKHJÄLPEN 2022 2021

Disponibelt vid årets början 55 186 46 496

Insamlade medel 56 077 58 028

Återförda/återbetalda medel 1 158 482

Ändamålskostnader

Beviljade medel, utbetalda -52 900 -43 731

Beviljade medel, ej utbetalda -2 286

-55 186 -43 731

Information -773 -530

Övriga ändamålskostnader -950 -918

-1 723 -1 447

Insamlings- och administrations- 
kostnader -4 486 -4 642

Årets resultat -4 160 8 690

Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 51 026 55 186

RADIOHJÄLPSFONDEN 2022 2021

Disponibelt vid årets början 6 392 9 073

Överfört från Särskilda medel 
enligt GS beslut 183

Insamlade medel 141 274 14 241

(varav testamenten) (1 941) (975)

Radiohjälpsfonden (3 778)

Idrott (1 253)

Melodifestivalen nationell (1 382)

Melodifestivalen internationell (9 161)

Ukraina (125 408)

Katastrofer (290)

Återförda/återbetalda medel 731 3 143

Ändamålskostnader

Beviljade medel, utbetalda -80 699 -13 972

Beviljade medel, ej utbetalda -12 446 -4 098

-93 145 -18 069

Information -617 -278

Övriga ändamålskostnader -973 -580

-1 591 -857

Insamlings- och administrations-

kostnader -11 302 -1 139

Årets resultat 35 968 -2 681

Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 42 542 6 392
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Föreningen Futebol dá força Sverige har 
fått stöd från insamlingen Idrott är mer 
än bara idrott för sitt arbete att genom 
fotbollsträning förbättra flickors fysiska 
och mentala hälsa.
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KRONPRINSESSAN VICTORIAS 
FOND 2022 2021

Disponibelt vid årets början 16 924 26 438

Insamlade medel 7 201 5 611

(varav testamenten) (3 675) (1 455)

Återförda/återbetalda medel 1 214 1 718

Ändamålskostnader

Beviljade medel, utbetalda 0 -6 631

Beviljade medel, ej utbetalda -6 505 -9 142

-6 505 -15 773

Information -56 -78

Övriga ändamålskostnader -680 -543

-736 -621

Insamlings- och administrations- 
kostnader -576 -449

Årets resultat 598 -9 514

Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 17 522 16 924

SÄRSKILDA MEDEL 2022 2021

Disponibelt vid årets början 183 822

Överfört till Radiohjälpsfonden 
enligt GS beslut -183

Insamlade medel 695

Katastrofer (0) (618)

Öronmärkta medel (0) (76)

Återförda/återbetalda medel (0) 29

Beviljade medel, utbetalda (0) -1 262

Beviljade medel, ej utbetalda (0) -76

Insamlings- och administrations- 
kostnader (0) -25

Årets resultat 0 -639

Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 0 183

Summa insamlade medel 264 303 148 279

Not 3  
Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultat- 
räkningen 2022 2021

Allmänheten 244 967 138 129

Företag 19 336 10 150

Summa insamlade medel (gåvor) 264 303 148 279

Antalet volontärtimmar under året uppgår till 404 timmar  
(373 timmar) fördelat på 267 timmar (205 timmar) avseen-
de styrelsen som ej erhåller arvode, 8 timmar (8 timmar) för 
Världens Barn och 144 timmar (144 timmar) för Musikhjälpen. 
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultat- 
räkningen.

Totala insamlade medel består av 
följande 2022 2021

Gåvor som redovisats i resultaträk-
ningen 264 303 148 279

Gåvor som inte redovisats i resulta-
träkningen 0 0

Summa 264 303 148 279
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Ett liv på flykt berövar barn deras barndom. Mellan 2017 och 2021 föddes upp-
skattningsvis 1,5 miljoner barn av mammor som tvingats fly från sina hemländer. 
Många barn har aldrig upplevt något annat än livet i ett flyktingläger. Det skapar 
fysiska och psykiska men som hindrar barn att uppnå sin fulla potential.

Finbesök av färgglada The Villbergs i glasburen, Musikhjälpen, ”För en tryggare 
barndom på flykt från krig”.
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Not 4  
Anställda och personalkostnader

2022 2021

Medelantalet anställda

Kvinnor 6,4 6,4

Män 2 1,2

Summa 8,4 7,6

Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare

Styrelseledamöter (varav män) 7(3) 7(3)

Generalsekreterare (varav män) 1(0) 1(0)

Löner och andra ersättningar

Styrelse 0 0

Generalsekreterare 1 099 1 100

Övriga anställda 3 484 3 695

Summa 4 583 4 795

Sociala kostnader 2 138 2 295

(Varav pensionskostnader exkl. 
löneskatt) (557) (613)

Ingen ersättning utgår till styrelsen. Generalsekreteraren 
erhåller en månadslön på 91 000 kronor (89 420 kronor). Av 
pensionskostnaderna avser 315 tkr (377 tkr) Radiohjälpens 
generalsekreterare. Generalsekreteraren har en uppsäg-
ningstid på sex månader från arbetsgivarens sida. Vid egen 
uppsägning är uppsägningstiden sex månader.

Not 5  
Resultat från övriga värdepapper

2022 2021

Resultat vid utdelning och försäljning 522 1 349

Ränteintäkter placeringar/konton 994 259

1516 1608

Not 6  
Immateriella tillgångar

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 743 5 934

Årets inköp 1 109 809

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 7 852 6 743

Ingående avskrivningar -3 998 -2 842

Årets avskrivningar enligt plan -1 333 -1 157

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -5 331 -3 998

Utgående redovisat värde 2 520 2 745

Not 7  
Kortfristiga placeringar

2022-12-31 2021-12-31

Ettåriga räntegivande  
placeringskonton 30 000 30 000 

Summa 30 000 30 000
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Anisha är 15 år, går på gymnasiet och älskar att dansa. 
Hon bor i ett litet samhälle 13 mil från Nepals huvudstad 
Katmandu, området hon bor i är mycket bergigt och 
drabbats ofta av kraftiga jordskred som bland annat 
förstör tillgången till rent vatten. Risken för vattenburna 
sjukdomar och smittor är hög, och barnen drabbas 
värst. Situationen förvärrades ytterligare av den stora 
jordbävningen i landet 2015.

Med stöd från Radiohjälpens insamling Världens Barn 
arbetar organisationen WaterAid tillsammans med 
lokala partners för att bygga hållbara vatten-, sanitets-, 
och hygienlösningar. Målet är att långsiktigt skapa större 
motståndskraft mot framtida naturkatastrofer och 
klimatförändringar.
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Not 8  
Långfristiga värdepappersinnehav

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20 858 19 999

Förvärv 0 3 000

Försäljningar och utrangeringar 0 -2 141

Utgående anskaffningsvärden 20 858 20 858

Utgående redovisat värde 20 858 20 858

Specifikation av värdepapper Redovisat 
värde

Marknads-
värde

Ränte/obligationsfonder 10 499 9 508

Aktiefonder 10 359 11 154

Summa 20 858 20 662

Not 9  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

   2022-12-31 2021-12-31

Upplupna intäkter Världens Barn 3 026 5 026

Upplupna intäkter Musikhjälpen 5 944 7 089

Upplupna intäkter Radiohjälps-
fonden 316 140

Upplupna intäkter Victoria- 
fonden 3 6

Upplupna intäkter Särskilda 
medel 0 22

Förututbetalda kostnader/
upplupna räntor 488 309

Summa 9 777 12 592

Not 10  
Likvida medel

2022-12-31 2021-12-31

Kassamedel 88 2

Banktillgodohavanden 169 642 125 610

Summa 169 730 125 611

Banktillgodohavanden är placerade hos svenska banker. 
Inga krediter finns.

Åttaårige Simon föddes med ett ben kortare än det andra. Han har en käpp som 
hjälper honom att ta sig fram, men om han inte orkar eller har ont så bär hans 
storebror Francis honom till skolan. Simon väntar också på en protes som ska 
göra honom mer rörlig. När Simon är klar med skolan tänker han sig en politisk 
karriär. ”Jag vill se till att mitt samhälle får vatten och nya vägar, och att barn med 
funktionsnedsättningar kan få skolavgifter betalda och söka stipendium”.

Med stöd från Radiohjälpens insamling Världens Barn arbetar organisationen 
Erikshjälpen i Kenya för att barn med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att 
gå i skola och nå sin fulla potential.
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Medel från insamlingen Världens Barn har även kunna stötta insatser i  
Ukraina. Rädda Barnen har fått stöd från både Världens Barn och den 
särskilda insamlingen för Ukraina, för sitt arbete med särskilda barncenter i 
Ukrainas gränsområden. Centren erbjuder utöver förnödenheter som filtar 
och kläder även juridiskt och psykosocialt stöd till barn och deras familjer på 
flykt undan kriget.  
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Not 11  
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag

2022-12-31 2021-12-31

Musikhjälpen 2 286 0

Radiohjälpsfonden 14 162 5 106

Kronprinsessan Victorias fond 10 218 11 218

Särskilda medel 0 76

Summa 26 666 16 400

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2022-12-31 2021-12-31

Semesterlöner 240 218

Upplupna sociala avgifter inkl 
särskild löneskatt 330 343

SVT Musikhjälpen 1 017 1 030

Övriga poster 831 332

Summa 2 418 1 922

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Insamlingen för Ukraina förutses att fortsätta, närmast vid 
Melodifestivalens omröstning. En särskild akutinsamling för 
de jordbävnings-drabbade i sydöstra Turkiet och nordvästra 
Syrien sker.

Stiftelsen Radiohjälpens kansli sitter i lokaler som ägs av 
Sveriges 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. Radiohjälpens kommer att 
debiteras hyra fr.o.m. 2023.
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Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Radiohjälpen för år 2022. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella 
ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar  
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. 

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

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

Annan information än årsredovisningen 
Den andra informationen består av Årsberättelse 2022 som 
vi inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informatio-
nen.

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 oför-
enlig 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 den-
na information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rappor-
tera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-

dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag. 

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

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

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

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

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

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

Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Radiohjälpen, org.nr 802007-9755
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsät-
ta verksamheten.

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens  förvaltning för Stiftelsen Radiohjälpen 
för år 2022. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredo-
visningslagen. 

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 tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

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

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

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

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 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 Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande. 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska  
underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Camilla Samuelsson

Auktoriserad revisor

Victor Brusewitz 

Auktoriserad revisor  
– Utsedd av regeringen för SVT
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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

Omslagsbild: Anja, sju år, visar den ängel hon gjort 
vid pysselbordet på ett barncenter i Butja, Ukraina. 
Tack vare Radiohjälpens stöd via UNICEF får barn 

här en möjlighet till lek och pyssel, men även stöd av 
psykolog och läkare vid behov. Lidandet är enormt i 

Ukraina och barn drabbas hårdast när skolor och hem 
beskjuts och det saknas rent vatten och mat. Många 

barn har mist sina anhöriga. Barn har dött och många 
har skadats även av beskjutning eller av minor.


