
RADIOHJÄLPENS
ÅRSREDOVISNING 2021

Förvaltningsberättelse ............................... 2
Resultaträkning ......................................... 14
Balansräkning ............................................ 15
Förändring av eget kapital ..................... 16
Kassaflödesanalys .................................... 16
Noter ............................................................. 17
Underskrifter .............................................. 21
Revisionsberättelse.................................. 22

FO
TO

: J
O

N
A

S 
EM

B
R

IN
G



2

Förvaltningsberättelse

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 är public service-bolagens insamlings-
organisation. Vår berättelse utgår från att vi är 
programbolagens expert på hållbar utveckling och 
humanitärt samarbete och en brygga till det svenska 
civilsamhället. Radiohjälpen är den oberoende 
insamlingsorganisationen för humanitärt stöd och 
hjälp i världen och i Sverige. Oberoende från politiska, 
ekonomiska, kommersiella eller andra intressen. 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 vi 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 överlevande vid 
naturkatastrofer. I vår nationella verksamhet har vi bidragit 
till att barn och vuxna med funktionsnedsättning fått bättre 
möjligheter till en aktiv fritid.

Det tänker vi fortsätta med.

Utmaningarna är fortsatt stora. Människor är på flykt 
undan väpnade konflikter och klimatrelaterade 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 viljan 
att stödja människor med angelägna behov.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Året 2021 inleddes med att Radiohjälpen påbörjade 
processen med att ta fram en ny strategi för perioden 
2022–2025. Strategin beslutades vid årets sista 
styrelsemöte.

Flera insamlingar har under året fokuserat på psykisk 
ohälsa, exempelvis den nya insamlingen ”Idrott är mer än 
bara idrott” vid Idrottsgalan och återkoppling av projektstöd 
i form av en särskild film under Victoriakonserten. Alla 
insamlingar har förhållit sig till corona-pandemin och dess 
konsekvenser. Kampanjen Världens Barn visade exempelvis 
hur barns hälsa, skola och trygghet påverkas av pandemin. 
Under Musikhjälpen belystes hur barnarbetet i världen ökat 
bland annat som en följd av pandemin, på årets tema ” För 
en värld utan barnarbete”. Ytterligare stöd kunde fördelas 
till riskgrupper i pandemin i Sverige, utifrån den insamling 
som påbörjades året innan. 

I och med att den humanitära situationen i världen under 
året försämrats, har Radiohjälpen genom flera appeller 
svarat upp mot de ökade behoven. Genom Melodifestivalen 
belystes hungern i världen, där fyra projekt kunde erhålla 
stöd genom allmänhetens telefonomröstning. Radiohjälpen 
genomförde under sensommaren även en särskild 
insamling för den humanitära krisen i Afghanistan, och fyra 
projekt tilldelades humanitärt stöd.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021
Härmed avger styrelsen och generalsekreteraren för Stiftelsen Radiohjälpen, organisationsnummer 
802007–9755, årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Behoven av humanitär hjälp är 
stora i Afghanistan och många 
människor är i akut behov av 
mat, rent vatten, hygienartiklar 
och andra förnödenheter 
för sin överlevnad. Genom 
Radiohjälpens akutinsamling 
för Afghanistan har Röda Kors-
rörelsen kunnat bistå med 
livsviktigt stöd.      
FOTO: MEER ABDULLAH/AFGHAN 
RED CRESCENT SOCIETY 
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Radiohjälpen hade vid årsskiftet 28 partner- och 
ramorganisationer. Inga nya partnerskap har beviljats 
under året, men två har förlängts. Två organisationers 
partnerskap har löpt ut och har inte förnyats.

Radiohjälpen fortsätter att delta som observatör inom 
samarbetet kring den internationella plattformen för 
humanitär respons, den så kallade Emergency Appeals 
Alliance, EAA. Pandemin har medfört att alla möten ägt 
rum online. EAA begärde en halverad årsavgift för året, 
utifrån den minskade aktiviteten. 

Det nationella arbetet för fritidsaktiviteter har under 
året fokuserat på förtydligande av kriterier och infört en 
ansökningsomgång per år, i stället för som tidigare två 
gånger per år.

Byten av leverantörer för både webbtjänster och betaltjänst 
för röstning via telefon har genomförts under året.

Väsentliga effekter i verksamheten 
med anledning av coronaviruset
Pandemin har fortsatt att påverka stiftelsens verksamhet. 
Radiohjälpen har till stor del i val av kampanjernas 
inriktning valt att fokusera på att lindra pandemins 
konsekvenser. TV- och radiosändningarna har till 
övervägande del skett utan, eller med begränsad, publik.

De digitala kanalerna som exempelvis de digitala 
insamlingsbössorna har ökat i betydelse för engagemang 
och insamling. Projektverksamheten har påverkats i form 
av svårigheter för genomförandet. På nationell nivå har en 
aktivitet som beviljades bidrag 2021 ställts in och ett fåtal 
har behövt justeras på andra sätt. Av de som beviljades 
nationella bidrag året innan har dock så mycket som 43 
procent av aktiviteterna ställts in under pandemin. På 
internationell nivå har utmaningarna främst inneburit att 
projekttiden har förlängts. Ett flexibelt förhållningssätt 
präglar därför relationen till genomförande av projekten, 
både nationellt och internationellt. För verksamheten 
kvarstår prioritering att säkerställa att de medel som 
fördelas till sökande organisationer används så att 
målgruppens behov säkerställs, oavsett pandemins 
utmaningar.

Måluppfyllelse
Radiohjälpen fortsatte under 2021 att dela upp 
verksamhetens målområden utifrån de olika 
verksamhetsdelarna: projekt, insamling, engagemangs-
skapande, samt den grundstomme som utgörs av 
säkerställda förutsättningar för organisationens utveckling 
och förvaltning. Verksamheten genomförs utifrån den 
årliga plan som antagits av styrelsen. Inom denna plan sker 
effektuppföljningen genom ett tillhörande resultatramverk 
som även omfattar delmål, indikatorer, aktiviteter, 
baslinjevärden och målvärden. Detta ramverk följs upp 
kvartalsvis på kanslinivå. Radiohjälpen har en särskild 
riskmatris 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. 
Radiohjälpens plan för verksamhet och budget har under 
året justerats utifrån de nya förutsättningarna i och med 
pandemin.

Måluppfyllelse projektverksamheten
Radiohjälpens övergripande målsättning inom projekt-
verksamheten är att omvandla insamlade medel till 
kvalitativ verksamhet där det behövs som mest. De 
delmål som sattes för året var; Radiohjälpen förvaltar 
allmänhetens förtroende som garant för insamlade medel; 
att Radiohjälpen är förutsägbara och transparenta i urval 
av partnerorganisationer, föreningar och finansierad 
verksamhet.

Den särskilda insamlingen för riskgrupper i pandemin som 
påbörjades 2020 medförde att extra stöd kunde fördelas 
genom tilläggsmedel nationellt under första kvartalet 2021. 
För att stärka den nationella handläggningsprocessen 
genomfördes en undersökning med enkäter och 
djupintervjuer med representanter från nationella 
bidragstagande föreningar. Rapporten resulterade i en rad 
förbättringsåtgärder, bland annat förnyades kriterierna för 
det nationella samarbetet och ett minimibelopp infördes. 
Rapporten presenterades vid det nationella dialogmötet i 
början av hösten.

Till den internationella verksamheten har under året 
122 905 621 kr beviljats till totalt 44 utvecklings- och 
humanitära projekt i 30 länder genom 18 organisationer.  
32 procent (2020: 19,15 procent) av de beviljade medlen  
tillkom humanitära projekt och ytterligare 43 procent 
(2020: 51,17 procent) hade ett visst humanitärt fokus, 

I konfliktdrabbade DR Kongo dör 12 av 100 barn innan de 
hunnit fylla fem år.  Med stöd från insamlingen Världens 
Barn kan organisationen Läkarmissionen bidra till 
Panzisjukhusets nutritionsavdelning. Där behandlas omkring 
50 barn varje månad och de flesta av dem tillfrisknar efter 
14 dagar. Samtidigt arbetar sjukhuset förebyggande med 
kostrådgivning till föräldrarna. 

Den vitamin- och näringsrika vällingen får barnen som 
kommer till nutritionsavdelningen äta sex gånger om dagen.
FOTO: MARTINA HOLMBERG
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det vill säga var utvecklingsinriktat arbete i en humanitär 
kontext. Mer information återfinns i avsnittet med 
insamlingar för fördelningen av medel per insamlings-
kampanj.

Den nationella verksamheten beviljade sammanlagt 
under året 25 104 292 kr till 159 olika projekt. Tack vare 
de förbättringsåtgärder som infördes minskade antalet 
projekt med cirka 43 procent. Mer information finns i 
avsnittet med insamlingar för fördelningen av medel per 
insamlingskampanj.

Effekter
Radiohjälpen uppskattar via det internationella 
projektstödet som beviljades 2021 att bidra till projekt som 
når 13 406 681 människor varav 10 905 673 barn och 
unga. 674 784 personer, varav 344 636 barn och unga, 
nås genom projekt där Radiohjälpen är ensam finansiär och 
12 731 897 personer, varav 10 561 037 barn och unga, 
genom samfinansierade projekt. 
  
Den nationella verksamheten väntas nå 176 237 människor 
varav 30 651 barn och unga, via fyra olika insamlingar: 
Idrott är mer än bara idrott, Riskgrupper i pandemin, 
Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden 
(främst via telefonomröstningen i Melodifestivalen).  

Av dessa nåddes flest personer via tio projekt från 
insamlingen för riskgrupper i pandemin, där 135 424 
vuxna och 11 773 barn förväntas nås. Flera av projekten 
samfinansierades med medel från Kronprinsessan Victorias 
fond.

Insamlingen ”Idrott är mer än bara idrott” kunde stödja tre 
projekt som beräknas nå 7 792 deltagare varav 7 000 barn 
och unga. Två av projekten samfinansierades med medel 
från Kronprinsessan Victorias fond.

Via Kronprinsessan Victorias fond stöddes under året 79 
projekt för barn och unga med funktionsnedsättning med 
ungefär 16 643 deltagare.  

Från Radiohjälpsfonden stöddes 67 projekt för vuxna 
med funktionsnedsättning med uppskattningsvis 4 605 
deltagare.  

Måluppfyllelse insamlingsverksamheten
Radiohjälpens målsättning inom området insamling var 
att bedriva och utveckla insamlingsarbetet i syfte att 
effektivisera arbetet och att öka insamlingsresultaten. 
För att detta skulle uppnås sattes flera delmål; att ha god 
analys och samordning av insamlingskampanjerna; att 
bedriva kvalitativa, engagerande och relevanta kampanjer 
i samarbete med programbolagen; att ha ändamålsenliga 
och kostnadseffektiva kanaler, samt att Radiohjälpen 
utvecklar det humanitära samarbetet med public service-
bolagen och partnerorganisationerna.

Målen bedöms i stort sett ha uppnåtts även om vissa 
delmål inte nåtts. Radiohjälpen har genom nya leverantörer 
säkerställt insamlingsarbetet och har trots pandemin 
både kunnat genomföra insamlingarna och upprätthålla 
en relativ stabil nivå. Kampanjen Världens Barn fortsatte 
att utgöra Radiohjälpens mest omfattande insamling, 

följt av Musikhjälpen. Insamlingen från röstningen i 
Melodifestivalen ökade under 2021 med 87 procent, 
jämfört med året innan. Kronprinsessans Victorias 
fond minskade jämfört med året innan. Insamlingen 
under den särskilda sändningen av Victoriakonserten 
under Victoriadagarna ökade med 31 procent men 
testamentsgåvor minskade med 83 procent. Den 
humanitära insamlingsappellen som genomfördes till 
förmån för civilbefolkningen i Afghanistan inbringade 
2 592 674 kr. Öronmärkta gåvor till ändamål utanför 
Radiohjälpens mandat uppgick till 76 390 kr och fördelades 
som vanligt direkt till berörda organisationer.

Delmålen kring samordning och kanaler har delvis 
uppnåtts. Arbetet med att stärka analysmöjligheterna 
av givare och gåvokanaler fortsätter under nästa år med 
fortsatt utveckling av verksamhetssystem och upphandling 
av tjänster med avsikt att stärka möjligheterna till analys av 
gåvor och givare. 

En digital förflyttning har fortsatt att ske under året, där 
allt fler använder verktyg som exempelvis Radiohjälpens 
digitala insamlingsbössor. Under Musikhjälpen startades  
5 052 bössor (2020: 3 900) medan antalet i Radiohjälps-
bössan och Världens Barn-bössan låg på ungefär 
samma nivå som året innan.  Gåvor via betalkanalen 
swish fortsätter samla mest bland Radiohjälpens olika 
betalkanaler, samtidigt som andelen swish-betalningar 
minskat något. Under 2021 utgjorde gåvor via swish cirka 
43 procent av totalt insamlat (2020: 46 procent).

Företagsengagemanget är fortfarande en liten del av totalt 
insamlade medel, men har ökat jämfört med året innan, 
tack vare en strategisk satsning.

Radiohjälpens måluppfyllelse bedöms som god utifrån de 
låga insamlings- och administrationskostnaderna. I relation 
till intäkterna uppgick dessa till 6,8 procent för 2021 (2020: 
4,5 procent).

Musikhjälpen 2021, eldshow på Kärlekens torg i Norrköping.
FOTO: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO
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Artisten Matilda förbereder 
sig inför sitt framträdande i 
finalen under Funkis- 
festivalen, en professionellt 
arrangerad melodifestival 
med artister från funkis- 
världen. Över 7 000 personer 
såg livesändningen som  
festivalen anordnade.  
Festivalen har fått stöd från 
Radiohjälpsfonden.
FOTO: JONAS EMBRING

Måluppfyllelse engagemangsskapande
Radiohjälpens övergripande mål inom detta område var 
att engagera allmänheten för att stärka förtroendet för 
Radiohjälpen och öka insamlingen. Satta delmål var; att ha 
en strategisk återkoppling, information och kommunikation 
till allmänheten; att Radiohjälpen har antagit en ny strategi 
som bidrar till att stärka varumärket ”Radiohjälpen” 
och därmed skapa ökad möjlighet att kanalisera 
människors engagemang; att givarnas engagemang och 
förtroende förvaltas genom gott bemötande, service, och 
tillgodosedda behov.

Det övergripande målet bedöms delvis ha uppnåtts. 
Allmänheten har varit engagerade i verksamheten. 
Exempelvis slog Musikhjälpen rekord i antalet engagemang.
Under 2021 har 18 olika program sänts sammanlagt 64 
gånger, med drygt tolv miljoner tittare i SVT, broadcast eller 
online. (2020: 16 program, 41 sändningar, drygt 8 miljoner 
tittare. Två sändningar gällande Musikhjälpen ingick ej 
i underlaget 2020). Musikhjälpen som sändes under en 
vecka i december gick att ta del av både i SVT Play och via 
SVT:s DUO-app, SR Play, samt i linjär-tv SVT och Sveriges 
Radio (kanalen P3). Den genomsnittliga tittarsiffran online 
var 20 302 tittare per dag. Den genomsnittliga tittarsiffran 
för sändningarna i SVT var 63 344.

Radiohjälpen har producerat flera olika appeller, med 
syfte att samla in och återkoppla till Radiohjälpsfonden 
vid Melodifestivalens sändningar och Idrottsgalan, 
till Kronprinsessan Victorias fond i samband med 
Victoriakonserten, samt en särskild insamling för 
Afghanistan. Appellerna sändes sammanlagt 451 gånger i 
SVT under 2021 (2020: 812).

Radiohjälpens webbplats hade något lägre antal unika 
sidvisningar (2021: 264 712, 2020: 293 795). För 

den digitala bössan för Musikhjälpen var antalet unika 
sidvisningar också något lägre (2021: 5,2 miljoner, 2020: 
5,6 miljoner). Antalet följare i Radiohjälpens sociala medier 
var i slutet av året 7 521 (2020: 7 167 ). Fem nyhetsbrev 
har under året skickats ut till Radiohjälpens prenumeranter 
(2021: 971, 2020: 800). Under och efter Musikhjälpen 
skickades 4 557 digitala diplom ut elektroniskt, av dessa 
bekräftade 1025 mottagare diplomen genom att öppna 
länken.  711 diplom delades vidare av mottagarna i egna 
kanaler.

Måluppfyllelse för organisationsutveckling 
och förvaltning
Det övergripande målet inom detta område är att 
Radiohjälpen är engagerande, trovärdig och en positiv 
kraft. För att detta ska kunna uppnås har Radiohjälpen satt 
flera delmål; Radiohjälpen har effektiva system för intern 
styrning och kontroll, inklusive policyer och ramverk samt 
system för ekonomi- och lönehantering; Radiohjälpen har 
ett långsiktigt strategiskt arbete kring verksamheten, samt 
har en god arbetsmiljö och en tillitsfull och utvecklande 
arbetskultur.

Det övergripande målet bedöms ha uppnåtts, liksom 
delmålen. Dock har det varit utmanande för medarbetarna 
att arbeta på distans, samtidigt som insamlingarna ska 
genomföras. Personalstyrkan är begränsad i antal vilket 
medför en sårbarhet vid exempelvis intensiva perioder. 
Under 2021 har en fortsatt digitalisering skett av 
organisationens interna administration, och vissa delar 
har lagts externt som lönehantering och hanteringen av 
minneskort. Under året har samtliga rutinbeskrivningar 
uppdaterats och kompletterats för att vara så heltäckande 
som möjligt. Flera tjänster har omformulerats och extern 
rekrytering medfört att personalstyrkan är fulltalig.
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Ett av de länder som 
återkommande drabbas av 
klimatrelaterade katastrofer 
är Burkina Faso. Med 
stöd från insamlingen i 
Melodifestivalen 2020 har 
Diakonia under året kunnat 
stötta över 4000 människor 
i olika jordbruksprojekt. 
Genom projekten har 
människor fått ökade 
kunskaper i att kunna stå 
emot klimatförändringar, 
mer diversifierad 
jordbruksproduktion 
och en högre grad av 
självförsörjning. 
FOTO: DIAKONIA

Söndagen den 26 
september gick 
startskottet för P4:s 
stora insamlingsvecka 
för Världens Barn. 
Då direktsändes en 
stjärnspäckad konsert 
med Darin, Lisa 
Nilsson, Eagle-Eye 
Cherry och Blacknuss. 
Programledare var 
Titti Schultz och Lasse 
Persson.
FOTO: 
MORGAN NORMAN, 
KOURY ANGELO, 
VIKTOR FLUMÉ

Att överleva ett krig som barn innebär ofta trauman. Därför är 
lek och skratt desto viktigare. I Skellefteå arbetar Clowner utan 
Gränser tillsammans med Röda Korsets traumacenter för krigs-
skadade. De flesta av deltagarna är barn på flykt och Clowner 
utan Gränser har beviljats ett tvåårigt stöd från Kronprinsessan 
Victorias fond för verksamheten. FOTO: JENNY CEDER

Barnens favoriter 
Sommarskuggan och 
Bolibompadraken är 
självklart på plats på 
torget och hjälper 
till med insamlingen 
under Musikhjälpen.
FOTO: KRISTINA 
HENSCHEN/
RADIOHJÄLPEN
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RADIOHJÄLPENS INSAMLINGAR 

Kampanjen Världens Barn
Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj. Det är ett 
samarbete mellan och inom public services olika delar; SVT, 
Sveriges Radio och Utbildningsradion och med 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. Inom kampanjen informeras om 
barns situation i världen och medel samlas in till inter- 
nationella projekt för alla barns rätt till hälsa, skola och  
trygghet. Årets kommunikativa fokus utgjordes av  
pandemins konsekvenser för barns skolgång, trygghet  
och hälsa. Inför årets kampanj uppdaterades insamlings-
verktyget och 460 digitala Världens Barn-bössor var aktiva. 
Trots pandemin genomfördes reportageresor till bland 
annat DR Kongo, Serbien och Togo, för sändning i SVT. 

Vid årets slut hade 69 704 496 kr samlats in för Världens 
Barn (2020: totalt 75 992 816 kr).

För första gången deltog Ålands Radio och TV AB i 
kampanjen för Världens Barn, och samlade in 16 587,77 
Euro till Världens Barn 2021 som sändes över till 
Radiohjälpen.

Genom insamlade medel kan Radiohjälpen stödja 
långsiktiga projekt som ger barn möjligheten att lyfta 
sig ur fattigdom och svåra förhållanden. Under året har  
69 174 538 kr beviljats till 16 organisationer för projekt-
stöd i 25 länder. Dessa medel har beviljats från insamlade 
medel under 2020.

Kampanjen Musikhjälpen
Årets tema för insamlingen Musikhjälpen var ”För en värld 
utan barnarbete”.  Trots pandemin kunde Musikhjälpen 
sända från en glasbur på Norrköpings gamla torg. 
En resande reporter rapporterande under veckan 
från Libanon. Programmets 144 timmar direktsändes 
dygnet runt i Sveriges Radio P3 och i SVT/SVT Play och 
uppmärksammade för fjortonde året i rad en undanskymd 
mänsklig katastrof genom att engagera lyssnare och tittare. 

Slutresultatet för Musikhjälpen 2021 slog rekord med  
897 100 engagemang och resulterade vid årets slut i  
58 028 355 kr i insamlade medel (2020: 49 716 109 mkr). 

Antalet digitala insamlingsbössor ökade i antal liksom 
insamlad volym via bössorna till 41 010 851 kr (2020:  
33 762 886 kr). 5 052 insamlingsbössor startades. Av 
dessa var 52 i form av Musikhjälpens egna tävlingar. 
Tävlingarna genererade totalt 3 107 905 kr till 
Musikhjälpen. 

Under 2021 beviljades elva organisationer totalt 
43 731 083 kr i stöd för verksamhet i elva länder från 
2020 års tema med fokus på att alla människor har rätt
till vård. 

Katastroffonden och Radiohjälpsfondens 
internationella projekt samt andra särskilda 
insamlingar
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. 

Under Melodifestivalens sändningar Andra Chansen och 
Finalen inkom 4 402 478 kronor, avsedda att bidra till 
projekt som lindrar hungern i världen. Totalt inkom  
7 587 884 kr under Melodifestivalen, som även stöttar 
nationella ändamål. Under året har gåvor inkommit till 
Radiohjälpens katastroffond om totalt 618 325 kr. 

En särskild insamling till för att lindra nöden vid den 
humanitära krisen i Afghanistan medförde att fyra projekt 
tilldelades stöd. 

Kronprinsessan Victorias fond och 
Radiohjälpsfonden nationella projekt 
Radiohjälpen har flera nationella insamlingar: 
Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden, 
där Melodifestivalen och Idrottsinsamlingen är del samt 
insamlingen för riskgrupper i pandemin.

Tre av programledarna 
för SVTs Världens Barn-
sändningar var Tousin 
”Tusse” Chiza, Anne 
Lundberg och Sofia 
Rågenklint.
FOTO: MAGNUS LIAM 
KARLSSON/SVT
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Sammanlagt har 25 104 292 kr beviljats för 159 
nationella projekt. Av dessa beviljades 15 773 484 kr från 
Kronprinsessan Victorias fond för 87 projekt. Av dessa var 
79 enstaka aktiviteter samt tvååriga bidrag, sex var från 
pandemiinsamlingen och två projekt från Idrott är mer 
än bara idrott. Resterande 9 330 808 kr beviljades från 
Radiohjälpsfonden till 72 projekt (67 enstaka aktiviteter, 
fyra från pandemiinsamlingen och ett från Idrott är mer 
än bara idrott), 3 av projekten samfinansierades från både 
Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond.

5 611 052 kr samlades under året in till Kronprinsessan 
Victorias fond. Till Radiohjälpsfonden samlades  
14 240 864 kr in, dessa är dock 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 Victoriakonsert den 14 juli genomfördes med 
begränsad publik på Öland. Psykisk hälsa bland barn och 
unga lyftes särskilt, både inför och under sändningen, 
genom återkopplande inslag om Stiftelsen Våga Va´ Dig  
Själv, som erhållit stöd från fonden.

Radiohjälpsfonden kan bevilja både nationella och 
internationella projekt där Radiohjälpen ser behov 
av stöd. Den huvudsakliga inkomstkällan utgörs 
av Melodifestivalens telefonomröstning, samt 
testamentsgåvor. Verksamheter som får stöd från 
Radiohjälpsfonden är framför allt fritidsaktiviteter 
för vuxna med funktionsnedsättning i Sverige, samt 
utvecklingsprojekt och katastrofinsatser internationellt. 

För personer med funktionsnedsättning i Sverige beviljades 

totalt 13 239 911 kr till 146 projekt genom svenska 
föreningars verksamhet, dvs både från Radiohjälpsfonden 
och Kronprinsessan Victorias fond. Av dessa utgjordes tio 
projekt av tvååriga samarbeten.

Tack vare den nya insamlingen ”Idrott är mer än bara 
idrott” vid Idrottsgalan och omröstningen till Radiosportens 
Jerringpris kunde en nationell insamling genomföras i syfte 
att stärka psykisk hälsa genom fysisk aktivitet. 2 405 385 
kronor kunde fördelas till tre sökande organisationer.

Insamlingen för riskgrupper i pandemin i Sverige 
startades året innan och stöttade riskgrupper i Sverige 
innan vaccinationerna påbörjades. Tilläggsmedel kunde 
under 2021 beviljas från insamlingen till tio organisationer 
om 9 458 996 kr. 5 690 876 kr kunde skjutas till från 
Kronprinsessan Victorias fonds särskilda satsning för barn 
och unga i riskgrupp. 

En särskild återkopplande film producerades om 
Funkisfestivalen, som erhållit stöd från Radiohjälpsfondens 
insamling under Melodifestivalen. Filmen sändes i 
november, med repriser i december. Filmen ”Jag satsar allt” 
sågs sammanlagt av 816 364 tittare.

Systematiskt lärande och förbättringsarbete
Byte av leverantörer
De byten av leverantörer som skedde inom IT- och 
telefontjänsterna medförde en stärkt koordinering och 
omtag kring verktygen. 

Verksamhetssystemet utvecklas
Under året började den nationella verksamheten att 
använda det nya verksamhetssystemet, vilket medförde 
vissa initiala utmaningar men har resulterat i en stärkt 
överblick och strategisk genomlysning. 

Ny organisation välkomnas i samarbetet 
kring Världens Barn
Det utrymme som lämnades inom kampanjen Världens 
Barn (2020–2022) gav en möjlighet för en ny organisation 
att söka tilldelning, så kallad slot, vilket innebar att en 
inom Världens Barn-samarbetet ny organisation tilldelas 
fem procent från insamlingen 2021. Dessa medel fördelas 
under 2022. 

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång 
Den strategi som Radiohjälpens styrelse beslutade 
om i december 2021 för åren 2022 – 2025 förutses 
operationaliseras under första halvåret 2022.

Med anledning av invasionen av Ukraina i mars 2022 
startade Radiohjälpen en akut insamling för stöd till 
människor på flykt inom landet och i angränsande länder.

Framtida utveckling av Världens Barn
Samarbetsmodellen för kampanjen Världens Barn 
förutses ses över i och med att nuvarande modell omfattar 
2020–2022. Arbetet med att slutföra utvecklingen av 
verksamhetssystemet återstår. Systemförvaltning och 
utveckling av Radiohjälpens webbplats och bössor löper 
kontinuerligt.

”Innan lägret trodde jag ingen tyckte om mig på riktigt. Jag 
tyckte inte om mig själv. Sen märkte jag på lägret att de här 
människorna gillar mig på riktigt, och de accepterar mig för den 
jag är”. Kronprinsessan Victoria möter lägerdeltagaren Sara och 
ungdomsledaren Johanna från föreningen Våga Va´ Dig Själv, 
som fått stöd från Kronprinsessan Victorias fond. Projektet 
syftar särskilt att stärka ungas psykiska välmående.
FOTO: KRISTINA HENSCHEN/RADIOHJÄLPEN
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INSAMLADE MEDEL 
2021 

Världens Barn
Musikhjälpen
Radiohjälpsfonden
Kronprinsessan Victorias fond
Särskilda medel

Världens Barn
Musikhjälpen
Radiohjälpsfonden
Kronprinsessan Victorias fond
Särskilda medel

I Jemen råder världens 
värsta humanitära 
kris. För att förhindra 
spridning av covid-19 
bland internflyktingar har 
Unicef bland annat kunnat 
distribuera hygienkit. 
En stärkt hygien 
förebygger också risken 
för undernäring. Insatser 
i Jemen har fått stöd 
från insamlingen under 
Melodifestivalen 2021.
FOTO: YASSIR ABDULBAKI/
UNICEF

Att få leka är viktigt, 
särskilt i krig och 
konflikt. Barn leker 
i ett av de särskilda 
barnvänliga center som 
organisationen Unicef 
driver i huvudstaden Kabul. 
Verksamheten har fått 
stöd från Radiohjälpens 
akutinsamling för 
Afghanistan. Stödet 
omfattade också tillgång 
till hälsovård, vatten och 
sanitet för människor som 
flytt inom landet.
FOTO: UNICEF

Alla barn har rätt till en trygg barn-
dom. Trots det tvingas just nu 160 
miljoner barn i världen till barnarbete. 
De sliter på stekheta åkrar, utsätts 
för gifter i osäkra fabriker, kryper i 
trånga gruvgångar och städar bakom 
stängda dörrar där ingen ser vad som 
händer. Därför hade Musikhjälpen 
2021 temat För en värld utan barnar-
bete. De tre programledarna Anis Don 
Demina, Brita Zackari och Oscar Zia 
är redo att kliva in i glasburen för att 
direktsända under 144 timmar. Redan 
i början av veckan blev både Oscar och 
Anis tyvärr förkylda och ersattes av 
Kodjo Akolor och Linnea Henriksson.
FOTO: MATTIAS AHLM/
SVERIGES RADIO
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Förvaltning
Styrelsen
Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen bestå av 
sju ledamöter och sex suppleanter. Sex personer 
(fyra ledamöter och två suppleanter) representerar 
de olika programbolagen, sex styrelsemedlemmar 
kommer från organisationsvärlden (tre ledamöter och 
tre suppleanter) och en suppleant kommer från en 
myndighet. Den verkställande direktören för SVT är 
enligt stadgarna alltid ordförande. Representanter från 
Sveriges Radio och UR har ordinarie platser i styrelsen. 
Programbolagen utser själva sina representanter medan 
övriga styrelsemedlemmar utses av SVT:s styrelse på 
förslag av Radiohjälpens styrelseordförande. De sex 
styrelsemedlemmarna från det civila samhället sitter i 
styrelsen i personlig kapacitet och representerar inte 
sina organisationer. Vid varje styrelsemöte ska eventuell 
jävsrisk anmälas.

Styrelsen har under 2021 haft fyra ordinarie möten, och ett 
styrelseseminarium, där alla styrelsemöten och seminarium 
är protokollförda. 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 
nästkommande ordinarie styrelsemöte. 

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

Ordinarie ledamöter i styrelsen var 2021: Hanna Stjärne, 
ordförande (SVT), Gabriel Byström, vice ordförande 
(Sveriges Radio), Anna Stål Isaksson (SVT), Per Bergkrantz 
(UR), Torbjörn Becker, Janet Vähämäki och Tatja Hirvikoski. 
Suppleanter i styrelsen var Karin Tideström (SVT), Julia 
Blomberg (Sveriges Radio), Anders Rönquist, Martin 
Ärnlöv samt Dario Marlovic (till och med maj 2021). Daniel 
Grahn utsågs i slutet av året av SVT:s styrelse till suppleant 
i Radiohjälpens styrelse. 

Arbetsutskott
Radiohjälpen har två arbetsutskott, det nationella 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 delegations-
ordning kan beslut för summor understigande 500 000 kr  
fattas av generalsekreteraren, och under en miljon kr i 
samråd med styrelseordförande. Styrelsen informeras 
alltid och beslut av strategisk natur ska alltid beslutas av 
styrelsen oavsett beloppsgräns. Utskottet består av Tatja 
Hirvikoski, Elin Annwall (Kronprinsessparets Stiftelse) 
samt Kristina Henschen (generalsekreterare Radiohjälpen). 
Föredragande är Anne Suni (nationell handläggare 
Radiohjälpen). 

Det internationella utskottet går på samma sätt igenom 
internationella ansökningar och beredningar samt 
kvalitetssäkrar det beslutsunderlag som går till styrelsen. 
Utskottet diskuterar övergripande frågor för Radiohjälpen 
och strategiska ställningstaganden innan dessa skickas 
till styrelsen för utlåtande eller beslut. Utskottet består 
av ordförande Hanna Stjärne (SVT), vice ordförande 

Gabriel Byström (Sveriges Radio), samt Anders Rönquist. 
Föredragande är generalsekreterare Kristina Henschen.

Valberedning
Radiohjälpen har ingen valberedning. Varje programbolag 
(SVT, Sveriges Radio 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 
huvudansvarig revisor Camilla Samuelsson och revisor 
Victor Brusewitz.

Kansliet
Följande tjänster finns på kansliet: generalsekreterare, 
finansiell controller, verksamhetscontroller, insamlings- 
och kampanjansvarig, nationell handläggare, 
internationell programansvarig handläggare, 
kommunikationssamordnare samt kansli- och 
ekonomiassistent. 

Världens Barn-kampanjen har ett separat kansli som 
administrerar den särskilda riksinsamlingen 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.

 Här kan du läsa mer om Radiohjälpens styrelse. 

Julkampanjen hos Radiohjälpen tog till vara på den särskilda 
sagan om Karl-Bertil Jonsson, som varje julafton sänds 
på SVT och som även filmatiserats. Genom ett särskilt 
gåvobevis kunde allmänheten ”göra en Karl-Bertil”, dvs 
ge en gåva till någon som behöver den mest.
ILLUSTRATION: PER ÅHLIN

https://www.radiohjalpen.se/om-oss/styrelse
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Hållbarhetsupplysningar
Radiohjälpen har anställd personal för alla ordinarie 
arbetsuppgifter. Varje anställd har specifika arbetsuppgifter 
som relaterar antingen till projektverksamhet (nationell 
och internationell), kommunikativ verksamhet, insamling 
eller administration. Radiohjälpen har inga volontärer på 
regelbunden basis, däremot arbetar ett antal volontärer 
med insamling för Riksinsamlingen 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. Radiohjälpen omfattas av 
kollektivavtal.

Finansiella instrument samt placeringspolicy
Målsättningen med Radiohjälpens medelsförvaltning 
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 finansiella risker som 
uppstår i verksamheten och skapa en god avkastning 
med hänsyn tagen till placeringspolicyns riktlinjer. För att 
minska de finansiella riskerna ska Radiohjälpen fördela 
förvaltningen av kapitalet mellan olika tillgångsslag, dvs 
aktier och räntebärande värdepapper. 

Enligt placeringspolicyn ska hänsyn tas till att placerade 
medel inte används till vad som kan anses som etiskt 
tveksamma ändamål vid placeringar. 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 placeringspolicyn 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  
2021 uppgår till 20 857 570 kr och marknadsvärdet till  
24 671 735 kr. Orealiserad vinst uppgår därmed till  
3 814 165 kr per den 31 december. I början av november 
2021 erhöll Radiohjälpen en utdelning på 476 473 kr.

Under 2021 har placering av överskottslikviditet skett 
på räntebärande placeringskonton, vilket har gett 
ränteintäkter om totalt 259 077 kr.

Resultat och ställning
Radiohjälpens insamlade medel består i sin helhet av gåvor 
från allmänheten och företag. Under 2021 uppgick dessa 
till totalt 148 279 483 kr att jämföra med den av styrelsen 
fastställda budgeten för året på 156 000 000 kr.  Av totalt 
insamlade medel för 2021 uppgår gåvor via testamenten 
till 16 712 377 kr.   

Insamlingen för Kronprinsessan Victorias fond uppgick till 
totalt insamlade medel om 5 611 052 kr. Av dessa utgörs 
1 455 107 kr av gåvor ifrån testamenten. Totalt har det 
sedan 1997 samlats in 176 394 239 kr i fonden.

Kampanjen Världens Barn samlade under 2021 in totalt 
69 704 496 kr. Testamenten uppgick till 14 282 008 kr. 
Totalt har Världens Barn sedan 1997 samlat in ca 
1 856 700 000 kr.

Musikhjälpen samlade under året in totalt 58 028 355 kr. 
Totalt har Musikhjälpen sedan 2008 samlat in 
503 652 611 kr. 

Totalt kom det under året in 694 715 kr till Radiohjälpens 
särskilda insamlingar, varav 618 325 kr generellt till 
katastrofer och 76 390 kr öronmärkta medel. Motsvarande 
siffra för föregående år uppgår till 904 464 kr, varav 
Radiohjälpens katastroffond samlade in 593 235 kr.

Sex år av konflikt gör att Jemen 
är idag ett av de länder i världen 
som är svårast och farligast för 
ett barn att växa upp i. Under-
näring, brist på trygghet och 
utbildning och miljoner människor 
på flykt inom landet ger små 
framtidsutsikter för barnen. En 
situation som förvärrats under 
den pågående pandemin. 
Med stöd från insamlingen Värl-
dens Barn har organisationen 
PMU:s partners på plats kunnat 
upprätthålla hjälparbetet. Bland 
annat erbjuds barn på flykt en 
skolgång och livsnödvändiga för-
nödenheter som de saknar.
FOTO: PMU
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Stiftelsen Radiohjälpens totala kostnader 2021 uppgick  
till 155 929 802 kr (2020: 169 691 524 kr).

Av dessa uppgick ändamålskostnader till 145 784 328 kr 
(2020: 161 135 212 kr), insamlingskostnader till 
7 820 962 kr (2020: 6 169 539 kr) och administrations-
kostnader till 2 324 513 kr (2020: 2 164 774 kr).  

Ändamålskostnaderna uppgick under året till 98,3 
procent (2020: 85,7 procent), insamlingskostnaderna 
till 5,2 procent (2020: 3,3 procent) och administrations-
kostnaderna till 1,6 procent (2020: 1,2 procent) av 
insamlade medel. Utfallet är lägre än de krav som råder 
från Svensk Insamlingskontroll. 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/oktober, 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 ändamålsbestämda medel. De 
ändamålsbestämda medlen uppgår per 2021-12-31 
till totalt 148 410 381 kr (2020: 154 319 549 kr), dvs 
en skillnad på fyra procent i jämförelse med 2020. 
Minskningen i total volym beror framför allt på ett lägre 
insamlingsresultat för Radiohjälpsfonden och en något 
lägre insamling för Världens Barn under 2021.  Världens 
Barn uppvisar en minskning av ändamålsbestämda medel 
från 71 490 412 kr år 2020 jämfört med 69 726 009 kr  

år 2021 som följd av förändringen i insamlade medel. 

Sedan 2013 avsätter Radiohjälpen en fast procent  
av insamlade medel till insamlings- och administrations-
kostnader och till Radiohjälpens kostnader för återkoppling 
gällande särskilda insatser för katastrofer. Under 2021 
avsattes åtta procent av de insamlade medlen från 
alla kampanjer med två undantag; Världens Barn där 
4,5 procent av totalt insamlade medel har avsatts till 
Radiohjälpen för att täcka Radiohjälpens kostnader 
för insamling och administration, samt insamlingar för 
katastrofer där avsättningen uppgår till fyra procent.

Skillnaden mellan de faktiska kostnaderna 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 ekonomisk buffert som kan garantera 
Radiohjälpens verksamhet. I januari 2016 beslutade 
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 2021 att använda 4 789 627 kr av det balanserade 
egna kapitalet till verksamheten för att täcka kostnader 
bland annat för det nya verksamhetssystemet och inte 
återföra dessa till Radiohjälpsfonden, då det balanserade 
egna kapitalet per den sista december 2020 uppgick till  
14 789 627 kr.

Som en följd av denna hantering uppgår förändringen av 
balanserade egna kapitalet för 2021 till -132 907 kr, vilket 
innebär ett totalt balanserat eget kapital på 14 656 720 kr.

Till sjöss med Radiohjälpen! Unga 
med Synnedsättning Stockholm 
har fått stöd från Kronprinsessan 
Victorias fond för sitt sommar- 
läger. Några av deltagarna njuter 
av en båttur i skärgården.
FOTO: ELLA TELNING
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i tkr     
 2021 2020 2019 2018 2017

Intäkter och kostnader
Insamlat (tkr) 148 280 188 198 138 903 169 633 204 398
-  varav testamenten 16 712 22 318 7 337 21 882 9 924
Ändamål (tkr) 145 784 161 357 159 942 171 756 138 854
Ändamål (% av insamlat) 98,3% 85,7% 115,15% 101,3% 67,9%
Insamling (% av insamlat) 5,2% 3,3% 4,7% 4,0% 3,1%
Administration (% av insamlat) 1,6% 1,2% 1,3% 1,4% 1,1%

Projektverksamhet - ändamål          
Beviljade internationella projekt - belopp 122 906 108 444 146 800 168 452 133 710
Beviljade internationella projekt - antal 44 43 65 89 101
Beviljade aktiviteter i Sverige - belopp 25 104 52 124 12 169 6 506 7 766
Beviljade aktiviteter i Sverige - antal 159 363 372 317 384

Eget kapital          
Balanserat eget kapital 14 657 14 790 10 919 11 184 11 830
Ändamålsbestämda medel 148 410 154 320 139 120 167 472 177 374

       

   

FLERÅRSÖVERSIKT

Alla programledare för galan ”Tillsammans 
för Världens Barn,” och Radiohjälpens 
generalsekreterare firar årets insamlings-
resultat.
FOTO: ROBERTH BJÖRK/SVT
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FILMER OCH APELLER
Filmer 2021, antal sändningar och tittarsiffror, broadcast och online totalt

Titel: Sändningar:   Tittare (inkl online):
Musikhjälpen 2020 – Återblicken 3 235 288 (3 288)
Kronprinsessan Victorias fond – 
Våga Va´Dig Själv, två versioner 14 1 939 792 (1 792)
     
Insamlingsprogram för Afghanistan,
två versioner 17              2 161 465 (465)    
  
Jag satsar allt – 
en film om Funkisfestivalen 4 816 364 (1 364)
Victoriakonserten 2 964 717 (51 717)

Världens Barn – startskottet 1 401 878 (878)
Tillsammans för Världens Barn 1 535 744 (5 744)
Världens Barn – Summeringen 2  435 870 (870)
Världens Barn – Återblicken 2 314 242 (242)
(sänt 2/1 2022)
Musikhjälpen - Insläppet 1 451 000 (broadcast)
Musikhjälpen – Utsläppet 1 355 000 (broadcast)

Repriser:
Kronprinsessan Victorias fond:
Parapepp/Digifritids (2020) 5  956 846  (846 2021)
Sthlms Handikappridklubb (2019) 2 444 508  (5 508 2021) 
Skota Hem (2018) 5 1 417 676  (5 676 2021)
RG Aktiv Rehabilitering (2017) 4  659 214 (2 514 2021)

Totalt: 64 (2020: 41)            12 089 604 (2020: 8 146 575)

Appeller 2021, antal sändningar i broadcast och sändningsperiod

Radiohjälpsfonden:                                              Antal sändningar:            Period:
Idrott är mer än bara idrott, två versioner  72                     6/1 – 17/1
Appell inför Melodifestivalens sändningar 6                     6/2 – 13/3

Kronprinsessan Victorias fond:
Ur årets film, Våga Va´Dig Själv, två versioner 273                      6/6 – 31/7

Appell Afghanistan:
Fem versioner 100                      20/8 – 5/9

Totalt: 451 (2020: 812)

Programledarna i Sveriges Radio 
P4 Lasse Persson och Titti Schultz 
överlämnar checken med insamlade 
medel från de lokala P4-kanalerna 
under galan ”Tillsammans för 
Världens Barn”. 
FOTO: ROBERTH BJÖRK/SVT
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RESULTATRÄKNING   

Tkr  
 Not 2021 2020

Verksamhetsintäkter 2, 3  
Insamlade medel  148 279 188 198
Övriga intäkter  0 11

Summa  148 280 188 209
   
Verksamhetskostnader 2, 4  
Ändamålskostnader  -145 784 -161 357
Insamlingskostnader  -7 821 -6 170
Administrationskostnader  -2 325 -2 165

Summa  -155 930 -169 692
   
VERKSAMHETSRESULTAT  -7 650 18 518
   
Finansiella poster 5  
Resultat från övriga värdepapper  1 349 246
Övriga ränteintäkter och liknande poster  259 307

Summa  1 608 553
   
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -6 042 19 071
   
ÅRETS RESULTAT  -6 042 19 071
   
   
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT    
   
Årets resultat enligt resultaträkningen  -6 042 19 071
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från föregående år 14 599 5 029
Ändamålsbestämna medel att bevilja  -8 690 -20 230

Kvarstående belopp för året/ förändring balanserat kapital -133 3 870
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BALANSRÄKNING      
  
Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
   
TILLGÅNGAR   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för datasystem 6 2 745 3 093
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristiga värdepappersinnehav 8 20 858 19 999
Övriga långfristiga fordringar  0 0
Summa  20 858 19 999
   
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  23 602 23 092
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar  416 376
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 12 592 8 511
  13 008 8 887
   
Kortfristiga placeringar 7 30 000 35 000
   
Kassa och bank 10 125 611 128 278
   
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  168 620 172 165
   
SUMMA TILLGÅNGAR  192 222 195 256

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
EGET KAPITAL   
Stiftelsekapital  10 000 10 000
Ändamålsbestämda medel 2 148 410 154 320
Balanserat resultat  14 657 14 790
Årets resultat   
  173 067 179 109
   
SUMMA EGET KAPITAL  173 067 179 109
   
SKULDER   
Kortfristiga skulder   
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 11 16 400 13 702
Leverantörsskulder  704 370
Skatteskulder  8 0
Övriga skulder  122 175
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 922 1 901
  19 155 16 147
   
SUMMA SKULDER  19 155 16 147
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  192 222 195 256
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr  
 2021 2020
Den löpande verksamheten  
Verksamhetsresultat -7 650 18 518
Avskrivningar 1 157 738
Förlust vid utrangering av inventarier  
Erhållen ränta 1 608 553
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -4 885 19 809
  
Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar -4 121 -727
Ökning+/Minskning- av beviljade medel 2 698 5 181
Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder 334 143
Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder -24 118
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 999 24 525
  
Investeringsverksamheten  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -809 -3 297
Ökning-/Minskning+ av finansiella anläggningstillgångar -859 0
  
Kortfristiga placeringar 5 000 5 000
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 333 1 703
  
Årets kassaflöde -2 667 26 228
Likvida medel vid årets början 128 278 102 050

Likvida medel vid årets slut 125 611 128 278
  

     
         
 Stiftelse- Världens  Musik- Radio- Kronpr.  Särskilda Balanserat Årets   
 kapital Barn hjälpen hjälps- Victorias  medel resultat resultat
    fonden fond
         
Ingående balans 10 000 71 490 46 496 9 073 26 438 822 -4 281 19 071 179 109
         
Disposition av 
föregående årsresultat       24 980 -25 113 -133
         
Nettoförändring 
ändamålsbestämda 
medel  -1 764 8 690 -2 681 -9 514 -639   -5 909

         
Utgående balans 10 000 69 726 55 186 6 392 16 924 183 20 699 -6 042 173 067
  
        

Totalt eget
kapital
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NOTER 

Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3). 
Redovisningsprinciperna 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. Intäkter 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 individuell prövning. Tillgångar som doneras till 
Radiohjälpen ska avyttras snarast möjligt. 

Insamlade medel
Till posten insamlade medel räknas mottagna 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 medel för projekt, 
kostnader för information och upplysning samt 
fördelade lönekostnader 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 insamlingsappeller, programkostnader, 
tackkort, insamlingsbössor, kostnader för Radiohjälpens 
betalningslösningar (t.ex. Payex, Loomis, Sinch samt 
fördelade lönekostnader till den del de är att hänföra till 
insamlingsarbetet.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader 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.

BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till 
anskaffningsvärde 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 
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
Kortfristiga placeringar innehas med avsikt att behålla 
dem till förfall och värderas till anskaffningsvärdet. 
Finansiella 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 
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 detaljerad 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 indirekta 
metoden dvs. den utgår från Radiohjälpens 
verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, 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 återståendelöptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.
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Not 2

VÄRLDENS BARN 2021 2020
Disponibelt vid årets början 71 490 60 332
  
Insamlade medel 69 704 75 993
(varav testamenten) (14 282) (7 292)

Återförda/återbetalda medel 2 573 699
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -69 175 -59 992
Beviljade medel, ej utbetalda 0 -340
 -69 175 -60 332
  
Information -813 -805
Övriga ändamålskostnader -918 -976
 -1 730 -1 782
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -3 137 -3 420
  
Årets resultat -1 764 11 158
  
Ändamålsbestämda medel 
att bevilja vid årets slut 69 726 71 491

  
MUSIKHJÄLPEN  
Disponibelt vid årets början 46 496 47 112
  
Insamlade medel 58 028 49 716
Återförda/återbetalda medel 482 488
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -43 731 -43 112
Beviljade medel, ej utbetalda  -2 000
 -43 731 -45 112
  
Information -530 -787
Övriga ändamålskostnader -918 -943
 -1 447 -1 731
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -4 642 -3 977
  
Årets resultat 8 690 -616
  
Ändamålsbestämda medel 
att bevilja vid årets slut 55 186 46 496

  
RADIOHJÄLPSFONDEN  
Disponibelt vid årets början 9 073 348
  
Insamlade medel 14 241 49 659
(varav testamenten) (975) (6 391)
Återförda/återbetalda medel 3 143 1 786
  

Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -13 972 -34 577
Beviljade medel, ej utbetalda -4 098 -3 265
 -18 069 -37 842
  
Information -278 -348
Övriga ändamålskostnader -580 -557
 -857 -905
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -1 139 -3 973
  
Årets resultat -2 681 8 726
  
Ändamålsbestämda medel 
att bevilja vid årets slut 6 392 9 073

  
KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND  
Disponibelt vid årets början 26 438 30 851
  
Insamlade medel 5 611 11 926
(varav testamenten) (1 455) (8 634)
Återförda/återbetalda medel 1 718 1 658
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -6 631 -8 375
Beviljade medel, ej utbetalda -9 142 -8 091
 -15 773 -16 466
  
Information -78 -66
Övriga ändamålskostnader -543 -511
 -621 -577
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -449 -954
  
Årets resultat -9 514 -4 413
  
Ändamålsbestämda medel 
att bevilja vid årets slut 16 924 26 438

  

Den nervösa damteatern med en ängslig herre ville gärna fortsätta 
med dramaövningar och repetitioner trots pandemi och såg till att 
coronasäkra arbetet med olika innovativa lösningar. Teatergruppen 
har fått stöd från Radiohjälpsfonden.
FOTO: LILL-MARIT BUGGE
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SÄRSKILDA MEDEL  
Disponibelt vid årets början 822 476
  
Insamlade medel 695 904
Hungerhjälpen  (10)
Jemen  (1)
Katastrofer (618) (593)
Klimat  (294)
Öronmärkta medel (76) (6)
  
Återförda/återbetalda medel 29 299
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -1 262 -815
Beviljade medel, ej utbetalda -76 -6
 -1 338 -821
  
Ändamålskostnader  
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -25 -36
  
Årets resultat -639 346
  
Ändamålsbestämda medel 
att bevilja vid årets slut 183 822
  
Summa insamlade medel 148 279 188 198
  

Not 3 
Insamlade medel   
 2021 2020 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen   
Allmänheten 138 129 174 306 
Företag 10 150 13 892 
Summa insamlade medel (gåvor) 148 279 188 198 
   
Antalet volontärtimmar under året uppgår till 373 timmar (221 
timmar) fördelat på timmar 205 (205 timmar) avseende styrel-
sen som ej erhåller arvode, 8 timmar (12 timmar) för Världens 
Barn och 144 timmar (0 timmar) för Musikhjälpen.  Under 2017 
tillsattes en arbetsgrupp med ett uppdrag att bland se över kri-
terier för den nationella verksamheten. Totalt lade gruppen ned 
16 timmar (4 timmar) utan ersättning. Värdet av dessa ideella 
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
   
Totala insamlade medel 
består av följande 2021 2020 
 
Gåvor som redovisats i 
resultaträkningen 148 279 188 198 
 
Gåvor som inte redovisats i r
esultaträkningen 0 0 
Summa 148 279 188 198 
 
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 intern debiteras hyra för de lokaler de nyttjar. Den fast-
ighet som Radiohjälpens kansli sitter i ingår i SVT:s lokalhyra 
och Radiohjälpen betalar därmed inget för detta. Värdet av 
hyran har inte redovisats i resultaträkningen. 
 

Not 4 
Anställda och personalkostnader  
 2021 2020
Medelantalet anställda  
Kvinnor 6,4 6,5
Män 1,2 1,8
Summa 7,6 8,3
  
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 1 100 1 060
Övriga anställda 3 695 3 394
Summa 4 795 4 454
  
Sociala kostnader 2 295 2 174
(Varav pensionskostnader exkl. löneskatt) (613) (598)
  
Ingen ersättning utgår till styrelsen. Generalsekreteraren 
erhåller en månadslön på 89 420 kronor (89 420 kronor). Av 
pensionskostnaderna avser 377 tkr (355 tkr) Radiohjälpens 
generalsekreterare. Generalsekreteraren har en uppsägningstid 
på tolv månader från arbetsgivarens sida. Vid egen uppsägning 
är uppsägningstiden sex månader.

   
Not 5 
Resultat från övriga värdepapper   
 2021 2020 
Resultat vid utdelning och försäljning 1 349 246 
Ränteintäkter placeringar/konton 259 307 
Övrigt   
 1 608 553 

   
Not 6   
Immateriella tillgångar 2021-12-31 2020-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärden  5 934 2 637 
Årets inköp 809 3 297 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  6 743 5 934 
Ingående avskrivningar -2 842 -2 104 
Årets avskrivningar enligt plan -1 157 -738 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 998 -2 842 
   
Utgående redovisat värde 2 745 3 093
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Not 7   
Kortfristiga placeringar 2021-12-31 2020-12-31 
   
Ettåriga räntegivande placeringskonton  30 000  35 000  
Summa 30 000 35 000 

   
Not 8   
Långfristiga 
värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärden 19 999 19 999 
Förvärv 3 000 0 
Försäljningar och utrangeringar -2 141 0 
Utgående anskaffningsvärden 20 858 19 999 
   
Utgående redovisat värde 20 858 19 999 
   
Specifikation av värdepapper Redovisat  Marknads-
 värde värde 
Ränte/obligationsfonder 10 499 10 262 
Aktiefonder 10 359 14 410 
Summa 20 858 24 672 

   
Not 9   
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter     2021-12-31 2020-12-31 
   
Upplupna intäkter Världens Barn 5 026 4 265 
Upplupna intäkter Musikhjälpen 7 089 3 746 
Upplupna intäkter Radiohjälpsfonden 140 101 
Upplupna intäkter Postogram 0 0 
Upplupna intäkter Victoriafonden 6 40 
Upplupna intäkter Särskilda medel 22 41 
Förutbetalda kostnader/upplupna räntor 309 318 
Summa 12 592 8 511 

   
Not 10   
Likvida medel 2021-12-31 2020-12-31 
   
Kassamedel 2 21 
Banktillgodohavanden 125 610 128 257 
Summa  125 611 128 278 
   
Banktillgodohavanden är placerade hos svenska banker. Inga 
krediter finns.

 
Not 11   
Skuld avseende beslutade, 
ej utbetalda bidrag 2021-12-31 2020-12-31 
   
Världens Barn  340 
Musikhjälpen  2 000 
Radiohjälpsfonden 5 106 3 265 
Kronprinsessan Victorias fond 11 218 8 091 
Särskilda medel 76 6 
 16 400 13 702 

Not 12   
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31 
   
Semesterlöner 218 305 
Upplupna sociala avgifter inkl särskild löneskatt 343 
359 
SVT Musikhjälpen 1 030 1 030 
Övriga poster 332 207 
Summa 1 922 1 901 
   

Not 13 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Radiohjälpens styrelse beslutade i december 2021 om en ny 
strategi 2022–2025 för Radiohjälpens verksamhet, vilken 
sträcker sig över åren 2022 – 2025. Strategin förutses  
operationaliseras under första halvan av 2022.
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Organisationen Erikshjälpen har fått stöd för ett 
nutritionsprojekt i Bangladesh. Khadidjas vikt registreras 
när hon och hennes mamma Morinja besöker den lokala 
partnerorganisationen Friendships center. Samarbetet har 
kunnat ske tack vare Musikhjälpen som 2020 hade temat att 
ingen människa ska lämnas utan vård.
FOTO: FRIENDSHIP/ERIKSHJÄLPEN
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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 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

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

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

Annan information än årsredovisningen
Den andra informationen består av Årsberättelse 
2021 som vi inhämtade före datumet för 
denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och 
generalsekreteraren som har ansvaret för den andra 
informationen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens  förvaltning för Stiftelsen 
Radiohjälpen för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Stockholm den dag som framgår av vår digitala 
underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor

Victor Brusewitz
Auktoriserad revisor – 
Utsedd av regeringen 
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