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var ett speciellt år – ett 
år som förändrade väldigt 
mycket för väldigt många. 

Om vi trott att Sverige inte påverkas av det som händer 
runt omkring oss, så slogs den illusionen slutgiltigt 
sönder. När 60 miljoner människor, varav hälften barn, 
tvingats på flykt runtom i världen, får det återverkningar 
även på oss i Sverige. Det intressanta var att den soli-
daritet som Sverige visade upp var helt utan motstycke. 
Under ett par veckor i september var allas ögon riktade 
mot de hundratusentals människor som befann sig på 
flykt i Europa, där nästan 160 000 människor kom till 
Sverige. Under de veckorna dominerade budskap om 
solidaritet och stöd i alla medier och den insamling för 
människor på flykt som Radiohjälpen startade i septem-
ber blev den näst största katastrofinsamlingen i Radio-
hjälpens moderna historia.

Samma vecka som stödgalan Hela Sverige Skramlar 
till förmån för människor på flykt ägde rum i Globen 
hade Radiohjälpens årliga kampanj Världens Barn sin 
kulmen. Och trots att väldigt många människor foku-
serade på människor på flykt samlade Världens Barn in 
79 miljoner kronor – drygt 1 miljon mer än året innan. 
När Musikhjälpen i december valde att lyfta frågan om 
alla de människor som tvingas fly undan klimatföränd-
ringarna – 100 miljoner människor de senaste fem åren 
– kunde vi även där samla in 31 miljoner kronor genom 
Sveriges engagemang.

Under våren fattade Radiohjälpens styrelse beslut om 
ett ökat humanitärt fokus för Radiohjälpens verksamhet 
– att fokusera på de mest utsatta i samband med t ex na-
turkatastrofer eller krig och konflikt. Ingen trodde nog 
när beslutet fattades i mars att den inriktningen skulle 
bli så smärtsamt aktuell mindre än ett halvår senare.

Samtidigt visar det fantastiska stöd som Radiohjäl-
pens olika insamlingar fått under 2015, att det finns 
en vilja att hjälpa till. Vårt uppdrag att informera om 
biståndsfrågor går parallellt med insamlingsuppdraget 
och den film som Radiohjälpen gjorde i somras om 
situationen för syriska flyktingar i Libanon, och som 

kommenterades av FN:s förre humanitäre chef Jan 
Egeland, bidrog till att höja kunskapen om situationen 
för människor på flykt och var en bidragande orsak 
till att Radiohjälpen blev en central aktör under insat-
serna för människor på flykt under hösten. Just det – 
människor på flykt, inte bara ”flyktingar”. Varje flykting 
är en människa, med sin egen historia, familj och vänner 
– med ett hem hen tvingats lämna bakom sig och en 
osäker framtid i sikte.

En människa.

Sammanlagt skänkte svenska folket över 206 miljoner 
kronor till Radiohjälpens insamlingar under 2015 – det 
högsta beloppet sedan tsunami-insamlingen 2004/05. 
Det är ett stort förtroende som Radiohjälpen på detta 
sätt mottagit och vi kommer att göra allt vi kan för att 
leva upp till det förtroendet. För under 2016 kommer 
ert stöd att behövas igen. Och igen.

Per Byman
Radiohjälpens generalsekreterare
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Radiohjälpen 
har tre uppdrag:

Samordna och genomföra all insamlings-
verksamhet i svensk public service
Det görs genom insamlingskampanjer i radio och 
TV. Inom ramen för t ex insamlingen Världens Barn 
samarbetar Radiohjälpen med svenska bistånds-
organisationer som bidrar med sina volontärer och 
nätverk. Radiohjälpen kan i viss mån ta emot stöd 
från företag som vill stödja Radiohjälpens arbete 
men kan aldrig erbjuda något i gengäld, förutom 
att det berörda företaget får informera om att de 
stödjer Radiohjälpens insamling.

Informera och folkbilda om biståndsfrågor
Det sker framför allt genom egna filmer och skol-
material som visar upp Radiohjälpens verksamhet. 
I allt högre grad har dessa filmer kommit att inte 
bara visa på den verksamhet som genomförts 
med de insamlade medlen, utan att också mer 
och mer belysa frågeställningar som exempelvis 
korruption och sexhandel i de länder där verk-
samhet bedrivs. Radiohjälpen bidrar också till 
folkbildning genom deltagande i SR och SVT:s 
programverksamhet.

Omvandla de insamlande medlen till kvalitativ 
verksamhet nationellt och internationellt
För att omvandla de insamlade pengarna till kvali-
tativ verksamhet samarbetar Radiohjälpen med en 
rad svenska organisationer och föreningar med 
verksamhet i Sverige och utomlands. De interna-
tionella organisationerna söker medel för specifika 
projekt. När verksamheten är genomförd ska de 
visa upp vad de har gjort och hur deras aktiviteter 
bidragit till att lösa det identifierade problemet. 
Nationellt samarbetar Radiohjälpen med flera för-
eningar och organisationer inom funktionsnedsätt-
ningsrörelsen för att möjliggöra för deras medlem-
mar att få en aktiv fritid. Radiohjälpen kan aldrig ge 
individuella bidrag till enskilda personer, varken i 
Sverige eller i den internationella verksamheten.

RADIOHJÄLPENS
UPPDRAG OCH ROLL

1
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Radiohjälpen är en stiftelse, och en del av 
public service i Sverige. Public service kallas 
radio- eller TV-verksamhet som bedrivs själv-
ständigt i förhållande till politiska, kommer-
siella och andra intressen i samhället, och är 
producerad, finansierad och kontrollerad av 
allmänheten. 

Radiohjälpen är den enda organisation som 
får samla in pengar via public service. Det 
betyder att de grundläggande demokratiska 
värderingarna ligger till grund för Radiohjäl-
pens verksamhet och ett övergripande upp-
drag är att förhålla sig oberoende gentemot 
alla maktsfärer i samhället. 

Radiohjälpen omfattas av samma krav på opar-
tiskhet, saklighet, otillbörligt gynnande, obero-
ende och integritet som de tre bolagen Sveri-
ges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och 
Sveriges Utbildningsradio (UR) som 1966 grun-
dade stiftelsen. Dessa krav rimmar dessutom 
väl överens med de humanitära principerna.

Skolflicka kikar ut genom skolans fönster.
I Kambodja har Radiohjälpen varit med att 
finansiera ett projekt att främja barns rätt 
till hälsa och utbildning. 
FOTO: ANNIKA FRANCKE
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JANUARI
• Hanna Stjärne 

tillträder som Radio-
hjälpens nya styrel-
seordförande.

FEBRUARI
• Insamling till Radiohjälpsfonden i samband med 

sändningarna från Melodifestivalen där tittarna 
kunde välja att stödja Radiohjälpen när de ringde/
sms:ade och röstade.

• Styrelseseminarium om Radiohjälpens framtida 
inriktning.

MARS
• Radiohjälpen deltog i UD:s konsultationer med 

det svenska civilsamhället inför antagandet av de 
nya hållbarhetsmålen.

• Radiohjälpens styrelse beslutade om ett ökat 
humanitärt fokus för Radiohjälpens internationel-
la verksamhet.

• Radiohjälpen gjorde projektbesök i Zambia och 
filmade även besöket. Samtidigt besökte Sida 
landet tillsammans med vinnaren av Sidas auk-
tion till förmån för Musikhjälpen 2014.

MAJ
• Radiohjälpen genomförde tillsammans med SVT  

en insamlingsdag till förmån för Nepal.
• Radiohjälpens styrelse beslutade om nya kriterier 

för partnerskap med Radiohjälpen samt om kriterier 
för deltagande i Världens Barn åren 2016-2018.

• Musikhjälpen: Återträffen ägde rum i Uppsala och 
direktsändes i SVT och SR.

• Radiohjälpen gjorde projektbesök i Palestina.

JUNI
• Radiohjälpen 

spelade in en film 
i Libanon om situa-
tionen för de syris-
ka flyktingarna där. 
Filmen som sändes 
i SVT i augusti blev 
även startskottet för 
möjligheten att bli 
månadsgivare till 
Radiohjälpen.

OKTOBER
• Galan Tillsammans för Värl-

dens Barn sändes i SVT.
• Radiohjälpen deltog tillsam-

mans med Yennenga Pro-
gress och World Childhood 
Foundation i ett seminarium 
om barnhem. 

• Radiohjälpen deltog i årsmö-
te med det internationella nät-

 verket Emergency Appeals Alliance.

NOVEMBER
• I Berwaldhallen genomfördes stödkonserten Play-

ing for Life till förmån för Radiohjälpens insamling 
för människor på flykt. Konserten direktsändes i 
SVT och SR.

• Arméns musikkår genomförde en konsert i Ber-
waldhallen, och gav Radiohjälpen möjlighet att 
samla in pengar till förmån för människor på flykt.

• Radiohjälpen gjorde  
projektbesök i Serbien 
och Makedonien och 
spelade in fyra korta 
filmer om arbetet för 
människor på flykt. 
Filmerna sändes under 
jul- och nyårshelgerna.

DECEMBER
• Den nya referensgruppen för Världens Barn 

under de kommande tre åren konstituerade sig.
• Mediainstitutet arrangerade en tävling för sina 

elever där de tog fram en insamlingssajt för  
Radiohjälpen. Priset 

 gick till förslaget Årets 
 julönskning. Förslaget 

utgjordes av ett digitalt 
julkort till förmån för 
människor på flykt 
som kunde börja 
beställas på Radio-
hjälpens hemsida strax 
före julhelgen.

• Musikhjälpen ägde rum 
 för åttonde gången, denna gång i Linköping.

JULI
• Victoriadagen i Borg- 

holm, med direktsänd-
ning i SVT. Radiohjäl-
pen fanns på plats 
vid Victoriamässan i 
Societetsparken och 
informerade om den 
nationella verksam-
heten.

AUGUSTI
• Radiohjälpen deltog under Östersjöfestivalen i 

Berwaldhallen och samlade in pengar till för-
mån för miljöarbete kring Östersjön.

SEPTEMBER
• Radiohjälpen påbörjade en insamling för 

människor på flykt.
• Radiohjälpen besökte tillsammans med SVT 

Ungern, Österrike och Serbien för att spela in 
korta appeller till stöd för människor på flykt.

• Radiohjälpen deltog i Sveriges Radios 90-årsfi-
rande i Växjö med utställning och filmvisning.

• Stödgalan Hela Sverige Skramlar till förmån för 
människor på flykt genomfördes i Globen och 
direktsändes i SVT och SR

• Riksinsamlingen inledde årets Världens 
Barn-kampanj.

I KORTHET

APRIL
• Radiohjälpen hade ett möte med biståndsminister 

Isabella Lövin gällande de nya hållbarhetsmålen
• Radiohjälpens kansli påbörjade arbetet med en 

översyn av kriterierna för den nationella verksam-
heten.

• Insamling för Syrien påbörjades.
• Insamling för de drabbade av jordbävningen i 

Nepal påbörjades.
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Under 2015 samlade Kronprinsessan Victorias fond in drygt 
8,5 miljoner kronor. Ett viktigt tillfälle att få medel till fonden 
är via tv-sändningen Grattis kronprinsessan! som sänds från 
Borgholm på Öland. I år var det 37:e gången som födelse-
dagen firades på Öland. Tillsammans med programledaren 
Mark Levengood deltog bland andra Carola Häggkvist och 
Ola Salo i sändningen. I samband med firandet informera-
des om fondens arbete och tittarna gavs möjlighet att sms:a 
eller ringa in ett bidrag. 1 630 000 tittade på programmet 
och nästan 1,8 miljoner kronor kom in. Efter programmets 
slut återutsändes ett program om Föreningen Uddevalla Sim 
vilket sågs av 810 000 tittare.

En av de föreningar som fått bidrag från Kronprinsessan 
Victorias fond var RG Aktiv Rehabilitering. För tjugofemte 
året arrangerade föreningen läger för barn med funktions-
nedsättning med målet att barnen skulle träna sin självstän-
dighet. Många av ledarna använder själva rullstol, de stöttar 
och ger råd, men barnen får träna på att klara sig själva så 
mycket som möjligt. De får utrymme att prova och själva 
försöka hitta lösningar. Men det roligaste tycker barnen ändå 
det är att få träffa andra barn och ungdomar med liknande 
förutsättningar. Det gör att de utvecklas, inspireras och ökar 
tron på sig själva och sin kapacitet. 

– Med våra läger och kurser vill vi fokusera på möjlighe-
terna. Vi vill ge alla möjligheten till ett aktivt och självständigt 
liv, säger en av ledarna. 

Den andra fonden som stöttar verksamhet i Sverige är Radio-
hjälpsfonden. Fonden fokuserar på att ge vuxna med funk-
tionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom en meningsfull 
fritid. Medel till Radiohjälpsfonden kommer främst via sms- 
eller telefonröster i samband med Melodifestivalen där tit-
tarna har möjlighet att skänka ett bidrag när de röstar på sin 
favoritlåt. Radiohjälpsfonden beviljade under året ut drygt 
3,7 miljoner kronor till 332 nationella aktiviteter. 

Med medel från Radiohjälpsfonden kunde Gävleborgs läns 
Afasiförening under en vecka låta sina medlemmar prova på 
aktiviteter som hjärngympa med knep och knåp, gymnastik 

med eller utan rullstol, att sjunga och att träna på att tala 
inför en grupp. Om man har en hjärnskada eller afasi är det 
lätt att bli ofrivilligt isolerad, veckan fyllde en viktig funktion 
för medlemmarna då de fick träffa andra i samma situation.

Även internationella projekt kan ansöka om medel från Ra-
diohjälpsfonden. Under året beviljades 2,2 miljoner kronor 
till olika internationella projekt. Ett av de projekt som fått 
stöd och som lämnade in sin slutrapport under 2015 genom-
fördes av Islamic Relief:

I samband med den humanitära katastrofen i Gaza 2014 
beviljades Islamic Relief bidrag från Radiohjälpsfonden för ett 
projekt att stötta befolkningen i Gaza, i första hand kvinnor-
na, med kläder, madrasser och sängkläder. Kvinnorna i östra 
Gaza var extra utsatta då många hade tvingats lämna sina hem 
utan att få med sig något. Som ett resultat av projektet fick  
4 000 hushåll tillgång till klädpaket för kvinnor och 3 342  
personer tillgång till madrasser och sängkläder. Projektet 
riktade sig till de mest behövande, de som fått sina hem helt 
förstörda. Det akuta behovet kunde avhjälpas, och nyttan av 
hjälpen kommer familjerna till del långt framöver. Eftersom 
både kläder, madrasser och sängkläder upphandlades lokalt 
i Gaza hjälpte projektet till att stärka samhället i stort, vilket 
på sikt bidrar till återuppbyggandet av samhället i Gaza.

Kronprinsessan 
Victorias fond och 
Radiohjälpsfonden 2015

16,4 milj kr
KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND          RADIOHJÄLPSFONDEN

 2015  2014 2015  2014

Antal beviljade aktiviteter 239 210 332  229
Totalt beviljat 4 869 093 kr 5 454 126 kr 5 918 272 kr 6 795 233 kr
Snittsumma per aktivitet 20 372 kr  25 972 kr  11 148  17 929 kr
Totalt insamlat 8 512 152 kr 7 905 620 kr 7 923 129 kr 8 107 295 kr

INSAMLADE MEDEL 
UNDER 2015:

Två av Radiohjälpens fonder stöttar fritidsverksamhet i Sverige. De vänder sig till vuxna och barn med 
funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Den ena är Kronprinsessan Victorias fond och den 
andra är Radiohjälpsfonden. Den senare ger även bidrag till internationella projekt. 

Programmet Grattis kronprinsessan! sändes från 
Öland den 14 juli, en av gästartisterna var Ola Salo. 
FOTO: CORNELIA BYMAN

Kronprinsessan 
Victoria är sedan 
1997 beskyddare 
av Kronprinsessan 
Victorias fond.
FOTO: ERIK  
FÄGERWALL/
FILMPOINT 
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Årets insamlingsgala Tillsammans för Världens Barn 2015 
sändes den 2/10 i SVT1 och SVT Play, och programledare 
var Petra Mede och Rickard Olsson. Liksom förra året ställ-
des några kända profiler från SVT inför olika utmaningar till 
förmån för Världens Barn. 

Danijela Rundqvist och Pererik Åberg fick uppdraget att ar-
beta i ett flyktingläger i Erbil i Irak. Sportutmaningen gick till 
Lasse Kronér och Doreen Månsson som cyklade från Sorsele 
till Stockholm för att uppmärksamma barnarbete. William 
Spetz och Victoria Dyring skulle på fem dagar sätta ihop ett 
underhållningsnummer som skulle bli bättre och maffigare 
än Måns Zelmerlöws Heroes. Insamlingsuppdraget gick till 
Pernilla Wiberg, Kajsa Bergqvist och Stephan Wilson Yücey-
atak. Sist men inte minst utsågs Ayla Kabaca till superhjälte 
och fick i uppdrag att hitta andra superhjältar runt om i 
Sverige som gjort insatser och insamlingar för Världens Barn. 

Galan var en av många aktiviteter under Världens Barn-kam-
panjen. Insamlingen kulminerade i den stora riksinsamlings-
dagen lördagen den 3/10 då mer än 45 000 frivilliga spridda 
över hela landet var ute på gator och torg för att samla in 
pengar. Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen 

och 22 biståndsorganisationer, SVT, SR och UR samt ett 
stort antal skolor, föreningar och privatpersoner i landets 290 
kommuner. Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Is-
lamic Relief, Lions, PMU, Rädda Barnen, Röda Korset, SOS 
Barnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan 
och We Effect var alla aktiva i insamlingen och kunde söka 
bidrag för projekt som förbättrar villkoren för de barn som 
har det allra svårast. Genom projekt som fokuserar på utbild-
ning, hälsa och framtid, ges barnen en möjlighet att lyfta sig 
ur fattigdom och svåra förhållanden. 

Hur gick det då med insamlingen och själva uppdragen?

Svenska folket samlade tillsammans in 79 092 980 kr till 
förmån för Världens Barn. Genom ett aktivt deltagande av 
alla 25 P4-stationerna samlade lyssnarna in 9 150 000 kr, 
vilket är nytt insamlingsrekord för SR. P4 arrangerade allt 
från lopp till loppis och stödde insamlare ute i landet med att 
nå ut med budskapet. Och uppdraget de tio programledarna 
fick lyckades de alla med, huruvida William Spetz och Victo-
ria Dyring satte samman ett bättre och maffigare nummer än 
Heroes lämnar vi åt tittarna att avgöra. Och Markaryd,  
de vann årets kommunkamp.

Världens Barn 2015

79,1 milj kr

INSAMLADE MEDEL 
VÄRLDENS BARN 2015:

I tio år har Sorsele vunnit Kommunkampen i insamlingen Världens Barn. De har fått in nästan 110 kro-
nor per kommuninvånare och har varit överlägset bäst i Sverige. 2015 skulle de bli utmanade! Pernilla 
Wiberg, Kajsa Bergqvist och Stephan Wilson Yüceyatak fick i uppdrag att resa till Markaryd i Småland. 
Där skulle de under fem dagar göra allt vad de kunde för att höja kommunens tidigare insamlingsre-
sultat på 1.70 kronor per invånare och försöka överträffa Sorseles resultat.

Nyfött barn vid hälsocenter i Melela, Tanzania. 
FOTO: ANNE SUNI

Årets programledare Petra Mede och Rickard Olsson tillsammans med  de tappra 
SVT-profilerna som utförde hisnande uppdrag för Världens Barn under 2015. 
FOTO: JANNE DANIELSSON/SVT

REGIONAL FÖRDELNING
AV INSAMLADE MEDEL 

Afrika 42 %
Asien 31 %
Latinamerika 9 %
Europa 7 %
MENA* 11 %

* Mellanöstern och Nordafrika
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För varje krona som läggs på katastrofförebyggande arbete 
sparas minst fyra kronor i katastrofhjälp och fler människoliv 
kan räddas. Därför behövs pengar till bl a tidiga varningssys-
tem, utbildning, säkra toaletter och brunnar som fungerar 
vid en översvämning och plantering av träd som både kan 
hålla jorden bördig vid torka och leda bort vatten vid kraftiga 
skyfall. 

Stora torget i Linköping blev kärlekens torg och samlings-
punkt för årets Musikhjälpen. In i glasburen flyttade Mu-
sikhjälpenveteranerna Kodjo Akolor, Linnea Henriksson 
och Gina Dirawi. Mellan 13-19/12 stod de för 150 timmars 
direktsändning i SR P3 och SVT Play. Stora delar sändes 
även i SVT2. Tittarna och lyssnarna fick uppleva ett helt torg 
som sjöng Stad i ljus och artister som Zara Larsson, Icona 
Pop och Ison & Fille. Under veckan kom det in över 70 
000 låtönskningar. De mest önskade artisterna var Håkan 
Hellström, Miriam Bryant och Lars Winnerbäck. Och för 
första gången i Musikhjälpens historia var det två kvinnor 
som sjöng de tre mest önskade låtarna; Adele med Hello och 
Miriam Bryant med Ett sista glas och Allt jag behöver.

Filippinerna hamnade i blickfånget under veckan då Musik-
hjälpens resande reporter Clara Henry under några dagar 
reste runt i landet för att ta reda på mer om hur klimatet 
påverkar de som bor där. Filippinerna löper stor risk att 
drabbas av klimatrelaterade katastrofer och för två år se-
dan drabbades landet av den kraftigaste tyfonen någonsin. 
Varmt havsvatten, låglänta kuster och fattigdom bidrar till 
att naturkatastrofer som supertyfonen Haiyan blir så farlig i 
Filippinerna. Clara träffade bland annat Carlito och Mylene 
som förlorade elva familjemedlemmar, däribland tre döttrar, 
i tyfonen Haiyan år 2013. När Clara kom till Linköping och 
glasburen sammanfattande hon sina intryck: – Det är först 
nu som man verkligen fattar vad som är konsekvenserna av 
att vi har förstört vår miljö och man fattar att fan det är så 
mycket av detta som är mitt fel, det är så mycket av detta som 
är liksom allas vårt fel…. Det är en fruktansvärd insikt men 
ändå så sjukt nyttig för att då fattar man att nu måste man 
göra skillnad och det är inte för sent än…

Musikhjälpens främsta uppdrag är att fokusera på en dold 
katastrof och väcka engagemang. Mängder av aktiviteter 

genomfördes runt om i Sverige, allt från auktioner och utma-
ningar till insamlingar på förskolor och arbetsplatser. Farah 
Erichsén och Oscar Zia hade uppdraget att peppa publiken 
att hitta på egna sätt att engagera sig i Musikhjälpen och 
totalt genomfördes 268 000 engagemang under veckan,  
vilket är rekord för Musikhjälpen. Totalt samlades det in  
31 105 000 kronor under Musikhjälpen 2015.

Musikhjälpen 2015

31,1 milj kr

FÖRDELNING AV INSAMLADE MEDEL
PÅ ORGANISATIONER

INSAMLADE MEDEL 
MUSIKHJÄLPEN 2015:

Miljontals människor är just nu på flykt runt om i världen. Det är inte bara krig och väpnade konflikter 
som är orsaken, de senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimat-
relaterade katastrofer. Men det går att göra skillnad. Genom att jobba förebyggande kan konsekven-
serna av katastroferna lindras och människoliv räddas. Därför var årets tema i Musikhjälpen Ingen ska 
behöva fly undan klimatet.

Årets programledare Gina Dirawi, Linnea 
Henriksson och Kodjo Akolor
FOTO: MATHIAS AHLM/SVERIGES RADIO

Några av alla som skramlade med bössa under 
Musikhjälpen 2015 var eleverna i klass 5A från 
Ånestadsskolan, Linköping. FOTO: HANNA LINDSTRÖM

Under Musikhjälpen 
2015 genomfördes 
268 000 engagemang, 
några som var extra 
aktiva var Nordic 
Garrison, en frivillig-
organisation som klär 
ut sig till Star Wars 
karaktärer och under 
Musikhjälpen samlar 
in pengar.
FOTO: HANNA LINDSTRÖM

Radiohjälpen lånade 
ut hundratals insam-
lingsbössor under 
Musikhjälpen. 
FOTO: HANNA LINDSTRÖM

Organisation  Andel Summa Antal projekt
Star for Life 0,8 %  250 000     1
Amnesty 3,3 %  1 025 060     1
Hungerprojektet 3,7 %  1 132 000     1
Barnfonden 4,8 %  1 483 269     1
Unicef 5,2 %  1 600 000     1
Erikshjälpen 5,7 %  1 750 000     1
Afrikagrupperna 5,7 %  1 765 000     3
We Effect 6,5 %  2 000 000     1
Viskogen 6,5 %  2 000 000     1
Svenska kyrkan 6,6 %  2 049 168     2
Rädda barnen 12,3 %  3 793 707     2
Plan 13,0 %  4 000 000     2
Röda korset 13,0 %  4 000 000     2
MSF 13,0 %  4 000 000     2
Totalt 100,0 %  30 848 204     21
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När en katastrof inträffar är det Radiohjälpens styrelse 
som fattar beslut om en katastrofinsamling ska påbörjas, men 
först måste de ta ställning till om det rör sig om en så pass 
stor humanitär kris att det motiverar en egen insamling. I 
mycket brådskande fall fattas beslut av Radiohjälpens ordfö-
rande och generalsekreterare, vilket senare ska godkännas av 
hela styrelsen. Radiohjälpen måste också ha färdiga kanaler 
att arbeta via, det är viktigt att partnerorganisationer med 
humanitär erfarenhet och kapacitet redan finns på plats i det 
drabbade området.

Under 2015 genomfördes och påbörjades  
tre stora katastrofinsamlingar: 

JORDBÄVNINGEN I NEPAL
Den 25/4 2015 drabbades Nepal av en jordbävning av mag-
nituden 7,8, den kraftigaste jordbävningen i landet på 80 
år. Epicentret låg nordväst om huvudstaden Kathmandu, i 
distriktet Lamjung. Starka efterskalv inträffade 26/4 och 2/5, 
och enligt FN berördes över 8 miljoner människor. 

Radiohjälpen tog fram en appell som sändes 147 gånger i SVT 
under perioden 27/4-17/5 och även i SR sändes en insam-
lingsappell. För att intensifiera Radiohjälpens insamling upp-
lät SVT den 9/5 all sändningstid mellan programmen för att 
upplysa om hjälpbehovet efter jordbävningen. Ett stort antal 
SVT-profiler och andra insatta i ämnet deltog i olika inslag. 

Nästan 9 miljoner kronor samlades in och under året bevilja-
des medel till Rädda Barnen, Plan Sverige, Svenska kyrkan, 
PMU/EFK,  Röda Korset, IM och Islamic Relief.

KRIGET I SYRIEN
Sedan inbördeskriget startade i Syrien 2011 har tolv miljoner 
människor tvingats på flykt inom landet eller till grannlän-
derna Turkiet, Libanon och Jordanien. Radiohjälpen upp-
märksammade detta under våren med en appell som sändes 
83 gånger 2/4-26/4 i SVT. Insamlingen återupptogs 1/9 men 
då situationen i området ytterligare förvärrats beslutades att 
utvidga insamlingen och i stället benämna den Människor på 
flykt.

INSAMLINGEN MÄNNISKOR PÅ FLYKT
Just nu befinner sig cirka 60 miljoner människor på flykt, 
hälften av dem är barn. Det är den högsta siffran sedan 
andra världskriget. Radiohjälpen startade den 1/9 insamling-
en Människor på flykt. En appell sändes i SVT 79 gånger 
1/9-13/9 och i SR sändes under samma period en insam-
lingsappell. Samtidigt anordnade SVT en temavecka Extra: 
Flyktingkrisen, och SVT och Radiohjälpen reste tillsammans 
till Ungern, Österrike och Serbien för att besöka en del av 
den verksamhet som hunnit få stöd från insamlingen och 
spela in appeller som sändes varje dag under veckan. 29/9 
ägde stödgalan Hela Sverige skramlar rum i Globen och 7/11 
genomfördes stödkonserten Playing for life i Berwaldhallen. 
Båda evenemangen direktsändes i SVT och SR och tillfälle 
gavs till tittarna att bidra till insamlingen.

Under året samlades drygt 69 miljoner kronor in, de har 
beviljats till Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, 
PMU, Plan Sverige, Diakonia, SOS Barnbyar, Unicef och 
Islamic Relief för insatser i Tanzania, Niger, Uganda, DR 
Kongo, Libanon, Syrien, Irak, Grekland, Serbien, Ungern, 
Makedonien och Italien. 

Katastrofinsamlingar
Under 2015 genomförde Radiohjälpen tre katastrofinsamlingar, en till förmån för de jordbävningsdrab-
bade i Nepal, för krigets offer i Syrien och för människor på flykt. Insamlingen för Nepal gjordes akut 
i samband med jordbävningen medan kriget i Syrien hade pågått länge och utvecklades till en större 
kris med miljontals människor på flykt. Radiohjälpen samlade under året in drygt 79 miljoner kronor till 
katastrofarbete.

79,2 milj kr

INSAMLADE MEDEL 
UNDER 2015:

Flyktingar från Bangladesh protesterar 
för att de inte släpps in i Makedonien. 
FOTO: PER BYMAN

Det var många som hjälpte till med katastrofinsamlingen efter jord-
bävningen i Nepal, både små och stora.
FOTO: PER BYMAN

GEOGRAFISK FÖRDELNING
AV BEVILJADE MEDEL 
Niger 3 % 
Tanzania 3 %  
Uganda 3 %
Irak 5 %
Libanon 17 %
Syrien och 
grannländer 19 %
DR Kongo 21 %
Europa 29 %
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Ge en gåva – plus/bankgiro, Swish, betalkort 
eller internetbank
Du kan när som helst stödja Radiohjälpen 
genom att sätta in ett valfritt belopp på plusgiro 
90 1950-6, bankgiro 901-9506 eller via Swish 
9019506, märk insättningen med den insamling 
som du vill stödja, t ex Världens Barn, Musik-
hjälpen, Kronprinsessan Victorias fond, Radio-
hjälpsfonden eller katastrofer. På vår hemsida 
kan du även ge en gåva med ditt betalkort eller 
via din internetbank, www.radiohjalpen.se.

Ring eller sms:a för att ge en gåva
Du kan enkelt ge en gåva till Radiohjälpen 
genom att ringa eller sms:a något av följande 
nummer. Beloppet dras från din telefonräkning/
mobilkonto.

RING 0900-25 100 för att ge 100 kr till aktuell 
katastrof (91,25 % tillfaller Radiohjälpen). Vill 
du skänka andra belopp via telefon hittar du 
aktuella nummer på www.radiohjalpen

SMS 
Sms:a B100 till 72 999 för att ge 100 kr till
Världens Barn.
Sms:a VIC100 till 72 999 för att ge 100 kr till
Kronprinsessan Victorias fond.
Sms:a 100 till 72 999 för att ge 100 kr till 
Radiohjälpsfonden.
Gåvan används där Radiohjälpen bedömer att 
den bäst behövs. 93 % tillfaller Radiohjälpen.

Bli månadsgivare genom sms: 
Sms:a MÅNAD till 72 999 så skänker du 100 kr/
månaden till Radiohjälpens katastrofarbete.  
93 % tillfaller Radiohjälpen, beloppet dras från 
din telefonräkning/mobilkonto.

Bli månadsgivare via autogiro: 
Fyll i blankett för autogiroanmälan på www.
radiohjalpen.se. Vill du att vi skickar den per 
post, skriv till radiohjalpen@svt.se. Du väljer 
själv vilken av våra insamlingar du vill stödja 
och med vilket belopp.

Gratulations- eller minnesgåvor
Uppvakta någon eller hedra minnet av någon 
med ett gåvokort från Radiohjälpen. Beställ-
ningen görs på www.radiohjalpen.se

Vill du ge en större gåva, testamentera eller ge 
en företagsgåva, kontakta radiohjalpen@svt.se

Av det skänkta beloppet avgår en del (se ovan) 
till telefonoperatörerna/WyWallet/leverantörer-
na av de tekniska lösningarna. Ev trafikavgift 
kan tillkomma.

SÅ KAN DU 
STÖDJA

Barn i en by utanför Lusaka, Zambia
FOTO:  PER BYMAN
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Totalt kunde Radiohjälpen under 2015 
bevilja 179 290 801 kronor för interna-
tionella projekt i 53 länder. Projekten 
genomfördes av 38 organisationer, de 
organisationer som fick mest pengar var 
Röda Korset, 28,9 miljoner kronor, och 
Rädda Barnen, 27,6 miljoner kronor. 

79,9 miljoner kronor (45 %) gick till 58 pro-
jekt i Afrika söder om Sahara. Detta är be-
tydligt mindre än vanligt och förklaras med 
de stora insatserna för människor på flykt 
i Europa (från 1 % år 2014 till 12 % år 2015) 

och Mellanöstern (5 % år 2014 till 18 % år 
2015). Senast Radiohjälpen hade möjlighet 
att bevilja så mycket medel var 2005 med 
anledning av tsunamin i Sydostasien.

Radiohjälpens största insamling är Världens 
Barn, där Radiohjälpen samarbetar med 22 
av Sveriges största biståndsorganisationer. 
Under 2015 beviljades 78,9 miljoner kronor 
till 31 organisationer för 65 projekt inom 
ramen för Världens Barn. Den största delen 
av pengarna, 42 %, gick till projekt i Afrika 
söder om Sahara, och därefter följde Asien, 

31 %, och Mellanöstern/Nordafrika, 11 %. 
Världens Barn-kampanjen syftar till att för-
bättra situationen för utsatta barn runt om i 
världen, med fokus på hälsa och utbildning.

Tidigare har en större del av Världens 
Barn-medlen gått till Afrika men i år har flera 
organisationer valt att satsa på Asien. Det 
största mottagarlandet av Världens Barn-
medel i Asien är Afghanistan och därefter 
följer Burma – båda länder där barn ofta 
lever under mycket svåra förhållanden. Det 
största mottagarlandet i Afrika är inte ett, 
utan två, Senegal och Gambia. 

SÅ ANVÄNDS PENGARNA  
INTERNATIONELLT

De organisationer som fick mest pengar 
från Världens Barn var Röda Korset, 10,9 
miljoner, och Rädda Barnen, 10,5 miljoner, 
följt av Svenska Afghanistankommittén 
med 5,4 miljoner.

Musikhjälpen är den näst största återkom-
mande insamlingen och byter tema varje 
år. För 2015 var temat Ingen ska behöva 
fly undan klimatet med fokus på det som 
populärt kallas klimatflyktingar. 

De 30,8 miljoner kronor som under 
2015 beviljades till 14 organisationer för 21 

projekt kom från insamlingen år 2014 då 
temat var Hjälp oss att stoppa spridningen 
av hiv. 90 % av pengarna gick till projekt 
i Afrika söder om Sahara och det största 
mottagarlandet var Uganda. Plan Sverige, 
Röda Korset och Läkare utan Gränser 
var de största mottagarna av stöd från 
Musikhjälpen med 4 miljoner kronor per 
organisation.

179,3
miljoner kr Det som Radiohjälpen är mest känd för 

är de akuta insamlingarna som genom-
förs i samband med större katastrofer. 
Under 2015 genomfördes tre katastrof- 
insamlingar – för Nepal, för Syrien och 
för Människor på flykt. De två sist-
nämnda insamlingarna slogs i augusti 
samman till en under namnet Radiohjäl-
pens insamling för människor på flykt.

De insamlade medlen i samband med 
jordbävningen i Nepal beviljades till sju 
organisationer och 8,4 miljoner kronor 
fördelades på sju projekt. Tio organisa-
tioner mottog totalt 57,1 miljoner kronor 
för 16 projekt för människor på flykt runt 
om i världen. 

Eftersom insamlingen för människor 
på flykt överträffade förväntningarna 
kunde Radiohjälpens styrelse utvidga 
det geografiska fokuset för insatser 
som ursprungligen var för Europa till att 
omfatta närområdet (främst Syrien och 
Irak), även mer undanskymda flykting-
situationer som inte syns i media varje 
dag kunde beviljas medel. Detta ledde 
till att det land som fick ta emot mest 
pengar från insamlingen var DR Kongo, 
där Insamlingsstiftelsen Sverige för UN-
HCR beviljades 12 miljoner kronor för 
ett projekt till förmån för människor på 
flykt från närbelägna Centralafrikanska 
republiken. Regionalt erhöll Mellanös-
tern och Nordafrika mest medel med 
41 % medan Afrika mottog 30 % och 
Europa 29 %.

De organisationer som mottog mest 
stöd från insamlingen Människor på 
flykt, var Röda Korset och Sverige för 
UNHCR med 12,5 miljoner kronor var, 
tätt följda av Rädda Barnen med 12 
miljoner kronor. 

Utöver dessa större kampanjer kunde 
Radiohjälpen bevilja en del medel från 
2014 års katastrofinsamling för ebo-
la. Plan Sverige och Svenska kyrkan 
beviljades 425 000 kronor var för sina 
projekt i Sierra Leone och Liberia. Från 
Radiohjälpsfonden, beviljades totalt 2,2 
miljoner kronor till projekt i Jemen, Syd-
sudan och Tanzania medan medel som 
öronmärkts av givarna till olika geogra-
fiska områden användes för projekt i de 
länder som de var avsedda för, främst 
Syrien, Burma och länder i Afrika.

KATASTROF-
INSAMLINGAR

0 - 999 999 kr
1 000 000 - 4 999 999 kr
5 000 000 - 9 999 999 kr
> 10 000 000 kr
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”Samarbetet ger oss 
förutsättningar att  
förändra världen”
Som vanligt har det 
varit ett spännande 
år med Radiohjäl-
pen, en organi-
sation som hela 
tiden fortsätter att 
utvecklas. Erikshjäl-
pen har varit med i 
Världens Barn ända 
sedan starten och 
servar idag kampanjen med ekonomiadmi-
nistration och hantering av allt det material 
som ska ut i hela landet inför kampanjpe-
rioden. Och trots en turbulent höst med 
starkt insamlingsfokus på flyktingkrisen så 
lyckades Världens Barn-kampanjen nå sitt 
insamlingsmål. Även Musikhjälpen har bli-
vit ett etablerat begrepp och Erikshjälpen 
deltog i år med flera inslag i studion. Vi 
uppskattar samarbetet med Radiohjälpen 
oerhört mycket - som ger oss förutsätt-
ningar att förändra världen genom att ge 
liv åt barns drömmar.
Daniel Grahn, generalsekreterare  
Erikshjälpen

”Den snabba 
reaktionsförmågan 
har kännetecknat 
Radiohjälpen 2015!”

Vid sidan av de 
återkommande 
insamlingarna har 
Radiohjälpen under 
året präglats av 
lyhördhet för olika 
sorters humanitära 
katastrofer och 
snabbt gått till hand-
ling. Ett exempel 
är appellen för Syrien som kom i början 
på året och som under hösten följdes av 
den kraftfulla insamlingen för människor 
på flykt. Ett annat är den fruktansvärda 
jordbävningen som drabbade Nepal där 
Radiohjälpen redan dagen efter drog 
igång katastrofinsamlingen. Den snabba 
reaktionsförmågan har kännetecknat 
Radiohjälpen 2015, i en tid när behoven är 
oerhört stora.
Pia Kalischer, suppleant Radiohjälpens 
styrelse, Musik & evenemangsansvarig/ 
utbud SR

”2015 var ett speciellt år 
med stora utmaningar”

IM är glada över det 
goda samarbetet vi 
har med Radiohjäl-
pen. 2015 var ett 
speciellt år med 
stora utmaningar, 
som krävde snabba 
åtgärder. Ett exem-
pel var den stora 
jordbävningen i 
Nepal där samarbe-
tet mellan IM och Radiohjälpen fungerade 
smidigt. Det blev en snabb process med 
hög flexibilitet. Stödet från Radiohjälpen 
har bland annat gjort att IM kunnat hjälpa 
till både med de akuta behoven och den 
långsiktiga återuppbyggnaden i Nepal. 
Monica Deger, Insamlingschef IM

”Kronprinsessan Victorias 
fond har satt guldkant 
på mångas ofta ganska 
ensamma tillvaro”

Alla barn och ung- 
domar vill ha en 
spännande fritid, få 
göra roliga och in-
tressanta saker som 
berikar och skapar 
gemenskap. Så är 
det också för barn 
och ungdomar med 
funktionsned- 
sättningar. Tyvärr är det fortfarande stora 
svårigheter för dem att kunna delta i sam- 
hällets olika fritidsaktiviteter. Tack vare 
medel från Kronprinsessan Victorias fond 
har vi under 2015 gjort det lite lättare för 
dem att vara med. Bland annat ridläger, 
tänk att få komma upp på hästryggen och 
få ett annat perspektiv än man har från 
rullstolen. Träffa kompisar och njuta av 
lägerlivet. Under året har vi också gjort det 
möjligt för många barn och ungdomar att 
varje vecka delta i olika fritidsaktiviteter 
där man behöver extra medhjälpare eller 
hjälpmedel som samhället inte bekostar. 
Kronprinsessan Victorias fond har satt 
guldkant på mångas ofta ganska ensamma 
tillvaro. Inte minst skapat förutsättningar 
för möten mellan barn med och utan funk-
tionsnedsättningar.
Agnetha Vikenger, ledamot i Radiohjäl-
pens styrelse, fd förbundsordförande i 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn 
och Ungdomar

RÖSTER OM 
RADIOHJÄLPEN4

1. När en ansökan inkommer till Radiohjälpen från en god-
känd partnerorganisation görs först en inledande bered-
ning. Kansliet kontrollerar att ansökan uppfyller alla formella 
krav och att det inte finns några utestående förpliktelser 
mot Radiohjälpen. Uppfyller ansökan kriterierna registreras 
ansökan och förs in i projekthanteringssystemet.

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

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

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

5. Projektet genomförs!

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

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

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

DET HÄR HÄNDER MED PENGARNA

Utsikt över Bekaadalen, Libanon, 
där Radiohjälpen finansierat flera 
projekt för människor på flykt.
FOTO: PER BYMAN

FRÅN INSAMLADE MEDEL TILL 
INTERNATIONELLA PROJEKT
Radiohjälpen har varje år två stora insamlingar där medlen går till internationella projekt; Världens Barn och Musik-
hjälpen. Dessutom samlas pengar in till Radiohjälpsfonden och vid behov genomförs även katastrofinsamlingar. 
För att kunna söka medel från Radiohjälpen måste en organisation först ha beviljats partnerskap. När partnerskap 
söks går Radiohjälpen igenom den sökande organisationens uppbyggnad och verksamhet samt kontrollerar om 
det finns system för uppföljning och finansiell kontroll.
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Huvuduppgiften för Radiohjälpens nationel-
la verksamhet är att bidra till fritidsaktivite-
ter för personer med funktionsnedsättning 
och/eller kronisk sjukdom. Ideella förening-
ar för barn och unga med funktionsnedsätt-
ning och/eller kronisk sjukdom kan ansöka 
om bidrag ur Kronprinsessan Victorias fond. 
Ideella föreningar för vuxna med funktions-
nedsättning och/eller kronisk sjukdom kan 
ansöka om bidrag från Radiohjälpsfonden. 
Aktiviteterna kan vara till exempel läger, 
träffar, föreläsningar, resor eller olika former 
av idrott. Bidrag från fonderna ges främst 
för medhjälparkostnader. Med medhjälpare 
avses de personer som behövs vid aktiviteten 
för att alla ska kunna delta till exempel teck-
entolkar, ledsagare eller andra stödpersoner.

KRONPRINSESSAN  
VICTORIAS FOND
Under året samlades totalt 8 512 153 kr in 
till Kronprinsessan Victorias fond och 239 
aktiviteter beviljades totalt 4 869 093 kr. 
Bland annat fick Autism- och Aspergerför-
bundet medel till ett sommarläger i Skåne 
under fyra veckor för barn och deras famil-

jer, Svenska Dövidrottsförbundet ordnade 
vinterläger i Idre och Handikappseglarklub-
ben Vindens Vänner arrangerade ett seglar-
läger på Lovön. Den genomsnittliga summan 
som beviljades var 20 372 kronor.

RADIOHJÄLPSFONDEN
Ur Radiohjälpsfonden beviljades totalt 3 701 
198 kr till 332 aktiviteter. De flesta förening-
ar som beviljades medel från Radiohjälpsfon-
den arrangerade kortare utflykter och resor 
inom landet men även flera föreläsningar ge-
nomfördes. Afasiföreningen i Halmstad åkte 
på en dagsresa med buss till Småland, DHR 
(Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) 
i Kalmar reste till Gotland några dagar och 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i 
Kalix beviljades medel till två föreläsningar 
om psykisk ohälsa. Den genomsnittliga sum-
man som beviljades var 11 148 kronor.

BEVILJADE AKTIVITETER
Antalet beviljade aktiviteter ökade från 439 
år 2014 till 571 år 2015. Det var framförallt 
aktiviteter för vuxna personer som ökade i 
antal. Däremot genomfördes aktiviteterna till 

en lägre kostnad än året innan. 
För att visa för givarna hur pengarna har 

använts producerades kortare filmer som 
även fungerade som information om både 
mottagande förening och om Radiohjälpens 
nationella verksamhet.

SÅ ANVÄNDS PENGARNA 
NATIONELLT

För tjugofemte året arrangerade RG Aktiv 
Rehabilitering läger för barn med funk-
tionsnedsättning, målet var att de skulle 
träna sin självständighet.
FOTO: RG AKTIV REHABILITERING

Personskadeförbundet RTP:s lokalförening i Göteborg 
anordnade paddlingsturer både i havet och i Delsjön. 
FOTO: HELENA TIDERMAN/PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP

Mark Levengood inter-
vjuar en av spelarna i 
fotbollslaget Romfartuna 
GIF United Junior
FOTO: CORNELIA BYMAN

Radiohjälpen deltog i en 
mässa i samband med 
Victoridagen på Öland
FOTO: CORNELIA BYMAN

Barn med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har samma rätt till en aktiv fritid som 
alla andra barn. Genom Kronprinsessan Victorias fond får barnen möjlighet till det. Vuxna 
med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom kan få stöd från Radiohjälpsfonden.

ANSÖKNINGAR
Ansökningar från de båda fonderna 
tas emot två gånger om året (1/3 och 
1/9). I syfte att underlätta och lättare 
kunna överblicka det ökande antalet 
nationella ansökningar gjordes 
under hösten en utredning om att 
införa ett elektroniskt ansöknings-
system. Radiohjälpens styrelse 
beslutade att införa systemet från 
januari 2016. Övergången till det 
nya ansökningssystemet medför att 
samarbetet med riksförbunden kring 
ansökningar, som funnits sedan 
2009, successivt avslutas och att 
medlemsföreningarna under 2016 
i stället ansöker direkt hos Radio-
hjälpen.
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FEM GODA 
EXEMPEL
Radiohjälpen beviljar medel för projekt internationellt och för aktiviteter i Sverige. 
Här kan du läsa om några av de internationella projekt som lämnade in sin slutrapport 
under 2015, och om aktiviteter som genomfördes i Sverige under året.

STÄRKA UNGA FLICKOR
I Paynesville, en av Liberias huvudstad 
Monrovias fattigare delar, har organi-
sationen Kvinna till Kvinna bedrivit ett 
projekt för unga flickor. Medlen har 
kommit från insamlingarna Musikhjälpen 
och Världens Barn. De flesta flickor som 
lever i området saknar familj och annat 
socialt skyddsnät. Många lever sina liv på 
gatan och sexhandel med unga flickor 
är vanligt. Projektet fokuserade på att 
stärka flickornas rättigheter samt att ge 

dem kunskap om sexuellt våld och sexu-
ell och reproduktiv hälsa. Inom projektet 
erbjöds flickor som drabbats av sexuellt 
våld säkra hus. Det fanns även program 
som uppmuntrade flickorna att stanna i 
skolan och gav dem undervisning i prak-
tiska ämnen, för att de skulle ha större 
möjligheter att hitta en alternativ försörj-
ning. När Liberia 2014 drabbades av ett 
stort ebolautbrott blev projektet även ett 
sätt att sprida kunskap om sjukdomen. 
Genom att bland annat utbilda några 

av flickorna till ambassadörer har minst 
10 000 invånare i Paynesville nåtts av 
projektets budskap, vilket både bidragit 
till att färre blivit smittade av ebola och 
att kunskapen om flickors rättigheter 
ökat i Liberia. 

Fler goda exempel på nästa sida

FLER BARN I SKOLAN
Allt fler barn får möjlighet att gå i skola 
i Afghanistan, både pojkar och flickor, 
men en grupp som hamnar efter är de 
barn som har särskilda behov. Med hjälp 
av medel från Världens Barn startade 
Svenska Afghanistankommittén ett pro-
jekt för att öka medvetenheten om vad 
man kan göra för dessa barn. I ett sam-
arbete mellan skolkommittéer, föräldrar, 
skolledare och religiösa ledare har samt-
liga tolv regioner i landet nåtts i syfte att 

få fler barn med särskilda behov att gå 
i den allmänna skolan. Tolv workshops 
med totalt 1 582 deltagare anordnades
med målet att enas om en gemensam 
plan. Av de 2 853 barn som vid projek-
tets start gick i Community Rehabilitation 
Development Centres började sedan 
631 i allmänna skolor under 2014. Det 
totala antalet barn med speciella behov 
som gick i den allmänna skolan och som 
klarade årets slutexamination ökade från 
96 % år 2013 till 99 % år 2014. Projektet 

har bidragit till att personalen i skolan 
gjort skolmiljön mer tillgänglig för dessa 
barn, föräldrarna har blivit mer delaktiga 
i barnens skolgång och färre av barnen 
slutar i skolan. Även representanter från 
utbildningsdepartementet i Kabul har 
deltagit i flera möten, vilket ökat dialogen 
mellan myndigheten, föräldrar och lärare. 
Projektet har varit med och bidragit till 
att fler barn får gå i skolan i Afghanistan 
och till att öka förståelsen för barn med 
särskilda behov i samhället som helhet.

1 2
Flickskola i provinsen Laghman, Afghanistan.
FOTO: PER BYMAN
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KVINNOR I FOKUS
2013 var Musikhjälpens tema Alla tjejer 
har rätt att överleva sin graviditet och 
en av de organisationer som fick medel 
från insamlingen var PMU. De startade 
ett projekt vid Panzisjukhuset i provinsen 
Sydkivu i DR Kongo, projektet riktade sig 
till kvinnor som utsatts för sexuellt våld 
och kvinnor som fått förlossningsskador 
såsom framfall och fistlar. Möjligheten för 
kvinnor att få god medicinsk vård i DR 
Kongo är mycket begränsad beroende på 
den komplexa situationen i landet med en 
pågående väpnad konflikt, brist på skydd 
och transportmöjligheter, djup fattigdom, 
osäker livsmedelstillgång och brist på 
vatten och sanitet. Att leva med skador 
från en förlossning eller våldtäkt kan även 
ge allvarliga sociala problem. På grund av 
den okontrollerade urinen, avföringen och 
lukten blir kvinnorna ofta utstötta av sina 
män och av samhället. I projektet har fler 
än 3 000 patienter, majoriteten kvinnor, 
blivit behandlade. Många kvinnor lider 
av djup stigmatisering och sjukhuset har 
arbetat mycket med socio-ekonomiskt och 
juridiskt stöd till kvinnorna. De flesta av 
kvinnorna som behandlats har kunnat åter-
vända till sina byar, och har kunnat fortsätta 
sina liv. Projektet har även arbetat för att 
uppmärksamma problemen med sexuellt 
våld och förlossningsskador vilket på sikt 
leder till ökad förståelse och tolerans för 
de kvinnor som drabbas. 

VÅRD FÖR BARN OCH KVINNOR
Ett annat projekt som fått medel från Mu-
sikhjälpen 2013 är Läkare utan Gränsers 
projekt på Haiti för kostnadsfri vård av 
kvinnor med komplicerade förlossningar 
och vård av för tidigt födda barn. Över  
10 000 patienter har fått vård på sjukhuset 
och 6 227 barn har förlösts, en ökning 
med nästan 1 000 stycken från år 2013.
Många andra hjälporganisationer har 
lämnat Haiti och den statliga budgeten 
för hälso- och sjukvård har dragits ned 
så mycket att stora delar av befolkningen 
inte har råd med sjukvård. Då Läkare utan 
Gränsers projekt riktar sig främst till de 
fattigaste och mest utsatta kvinnorna och 
barnen kan Radiohjälpen dra slutsatsen att 
utan projektet skulle dessa patienter inte 
fått vård, och därmed hade deras liv varit i 
stor fara. Projektet möjliggjorde även kom-
petensutveckling av den lokalt anställda 
personalen vilket på sikt ger avtryck inom 
hälsosektorn på Haiti.

GLÄDJEN MED FOTBOLL
– Vi är alla väldigt olika, men har lika roligt 
tillsammans, säger några av spelarna i 
fotbollslaget Romfartuna GIF United Junior 
i Västerås. Laget startade år 2000 och 
en gång i veckan träffas de tio spelarna, 
alla mellan sju och tolv år gamla. Visst är 
det roligt att spela fotboll men viktigast 
är att ha kul tillsammans, leka och få vara 
utomhus. Föreningen har fått medel från 
Kronprinsessan Victorias fond för resekost-
nader för medhjälpare, de följer med laget 
vid olika tävlingar och aktiviteter. Bidraget 
har gett barnen möjlighet att utvecklas, 
växa och möta utmaningar tillsammans, 
och gett dem en rolig fritidsaktivitet. 2015 
besökte Kronprinsessan Victoria förening-
en, med vid besöket var också de gamla 
landslagsspelarna Tomas Brolin och Tho-
mas Ravelli. De fick alla tre möta riktigt hårt 
motstånd när spelarna i Romfartuna ville 
visa upp sina färdigheter. Filmen som spe-
lades in vid besöket har sänts tre gånger i 
SVT, bland annat som inslag i programmet 
Grattis kronprinsessan! som sågs av  
1 630 000 tittare.

3 4 5

Utan projektet skulle 
dessa patienter inte fått 
vård, och därmed hade 
deras liv varit i stor fara 

Radiohjälpen stödjer projekt i några av 
världens svåraste områden. Våra partneror-
ganisationer gör ett fantastiskt arbete när 
de, ofta mot alla odds, ändå kan bedriva 
kvalitativ verksamhet i länder som t ex 
Afghanistan, Syrien och Sydsudan. Kunskap 
om det berörda området, flexibla struktu-
rer och anpassningsförmåga, liksom en 
grundlig riskanalys och planering, gör det 
möjligt att ändå genomföra den planerade 
verksamheten. Men ibland blir det ändå inte 
som man tänkt sig. Då får Radiohjälpen, i 
samråd med den berörda organisationen, 
ta ställning till om medlen kan användas för 
andra ändamål eller om de ska återbetalas. 

TVÅ EXEMPEL:

Snöstorm i Jordanien
En av Radiohjälpens partnerorganisationer 
skulle genomföra föreställningar för syriska 
barn på flykt i Jordanien. Samma dag som 
teamet landade i huvudstaden Amman 
drog ett stort snöoväder in över landet. 
Den första föreställningen genomfördes, 
men sedan kontaktades teamet av övriga 
partners, som meddelade att de på grund 
av vädret inte skulle kunna ta emot dem 
som planerat. Organisationen kunde då i 
samråd med Radiohjälpen snabbt planera 

om för att hitta nya samarbetspartners. 
Efter att ha varit instängda i snöovädret ett 
par dagar lyckades de genomföra totalt 9 
föreställningar på 7 dagar och nådde 2 000 
barn – något färre än planerat men ändå en 
stor framgång under omständigheterna.

Översvämning i Bosnien
En annan partnerorganisation fick un-
der 2014 medel för återuppbyggnad av 
översvämningsskadade hus i Bosnien. 
För att genomföra detta tecknade de ett 
samarbetsavtal med det berörda ministeriet 
i Bosnien som skulle stå för urvalet av hus. 
Organisationen delade dock inte ministe-
riets bedömning av vilka hus som skulle 
prioriteras utan ansåg att det fanns andra 
familjer som var i större behov av stöd. När 
organisationen sedan identifierat andra hus 
att renovera klev FN:s utvecklingsprogram 
UNDP in och erbjöd samma husägare ett 
mer omfattande renoveringsprogram.

Slutligen kunde 33 mottagare av reno-
vering identifieras, men då inträffade ett 
terrordåd i den berörda staden som ytterli-
gare försenade projektets genomförande. 
Till slut kunde projektet genomföras enligt 
den alternativa planen, dock med cirka en 
månads försening.

Ibland måste allt  
styras om…
Plötsligt blir det snöstorm eller så delar inte myndigheterna synen på 
vem som mest behöver hjälpen. Det finns många skäl till att välplanera-
de projekt måste ändras eller finna nya vägar för att göra mest nytta. 

Spelarna i fotbollslaget 
Romfartuna GIF United 
Junior i Västerås tillsam-
mans med Kronprinses-
san Victoria, Tomas Bro-
lin och Thomas Ravelli.
FOTO: FREDRIK STATTIN/
NORDISK DRAMA & DOKU-
MENTÄR

Vi försöker 
bli bättre…
NYTT ANSÖKNINGSSYSTEM 
Radiohjälpen har två fonder som ger medel 
till verksamhet för barn och vuxna med 
funktionsnedsättning och/eller kronisk 
sjukdom i Sverige, Kronprinsessan Victorias 
fond och Radiohjälpsfonden. Under många 
år har vi haft ett samarbete med några av 
de större riksförbunden med att koordinera 
deras medlemsföreningars ansökningar. 
Trots det har tidsåtgången på kansliet för 
handläggningen av de manuella ansök-
ningarna varit stor. Under hösten 2015 gjor-
des därför en utredning om att införa ett 
elektroniskt ansökningssystem, vilket också 
köptes in. Förutom att tidsåtgången för 
handläggningen av ansökningarna minskar 
så är det en stor fördel att samtliga hand-
lingar är samlade och överblickbara för 
både kansli och revisorer. Övergången till 
ett elektroniskt ansökningssystem gör att 
samarbetet med riksförbunden successivt 
avslutas och medlemsföreningarna ansöker 
direkt hos Radiohjälpen. Astma- och Aller-
giförbundet, Svenska Diabetesförbundet, 
FUB, Neuroförbundet och Personskadeför-
bundet RTP har valt att avsluta samarbetet 
vid årsskiftet 2015/2016. Reumatikerförbun-
det, RSMH och Svenska Ridsportförbundet 
avser att avsluta samarbetet 2016.

KATASTROFINSAMLINGEN TILL SYRIEN
I april 2015 startade Radiohjälpen en insam-
ling för krigets offer i Syrien. Insamlingen 
inleddes för att uppmärksamma att det var 
fyra år sedan kriget började, och trots att 
kriget hållit på så länge var detta Radio-
hjälpens första insamling på det temat. Vid 
varje katastrof diskuterar Radiohjälpens 
styrelse om det rör sig om en så pass stor 
humanitär kris att det motiverar en egen in-
samling. När kriget i Syrien började var det 
svårt att överblicka hur stor omfattningen 
skulle bli. Till skillnad från t e x jordbävning-
en i Nepal 2015 där omfattningen nästan 
direkt visade sig, har kriget i Syrien fortsatt, 
utvecklats och intensifierats, och fler och 
fler människor drabbats på olika sätt. Med 
den kunskap vi nu har skulle vi ha kunnat 
starta en insamling för Syrien tidigare, och 
därmed stött de utsatta snabbare. Arbetet 
med att diskutera och analysera katastro-
fer, tillsammans med våra samarbets- och 
partnerorganisationer, är en viktig uppgift 
för Radiohjälpen, och något vi ständigt kan 
utveckla och försöka bli bättre på.
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Hanna Stjärne, ordförande, är sedan 
ett år tillbaka vd för SVT. Hon kom 
från posten som chefredaktör och 
vd för UNT-koncernen i Uppsala 
där bland annat Upsala Nya Tidning 
ingår. Hanna Stjärne har även varit 
utrikeskorrespondent och inrikeschef 
på Ekot samt chef för P1 och program-
direktör på Sveriges Radio. Hanna 
tillträdde uppdraget som ordförande 
för Stiftelsen Radiohjälpen 15/1 2015.

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

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

Anna Stål Isaksson är programre-
daktör vid SVT Programetik som 

ger publicistisk rådgivning till SVT:s 
samtliga redaktioner och projekt, 
bland annat kring frågor om de 
riktlinjer som finns för public service, 
t ex i sändningstillståndet. Anna, som 
är utbildad vid Journalisthögskolan, 
Duke University och KTH, har en lång 
journalistisk erfarenhet som reporter, 
redaktör, utrikeskorrespondent, 
planeringschef och programledare 
bland annat från Rapport, Aktuellt och 
Studio 1 i P1.

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

Ulrika Årehed Kågström är sedan 
2010 generalsekreterare för Svenska 
Röda Korset. Ulrika, som är civileko-
nom från Luleå Tekniska Universitet, 
kom till Röda Korset från Riksteatern 
där hon under många år hade olika 
ledande befattningar, bland annat 
som marknadschef, chef för ekono-
misk samordning och utveckling och 
som vice vd.

Agnetha Vikenger har varit för-
bundsordförande i RBU, Riksför-
bundet för Rörelsehindrade Barn 
och Ungdomar sedan 2000. Hon 
avgick från den posten i maj 2015. 
Agnetha är utbildad vårdlärare och 
är också ordförande i Lika Unika, en 
samarbetsorganisation med sex olika 
medlemsförbund. Lika Unika bildades 
2009 och verkar för mänskliga rättig-

heter för personer med funktionsned-
sättningar.

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

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

Elisabeth Dahlin är sedan 2008 
generalsekreterare för Rädda 
Barnen. Innan hon började på Rädda 
Barnen arbetade hon som ambas-
sadör och chef för globalt ansvar 
på Utrikesdepartementet samt som 
ställföreträdande generaldirektör 
för Kommerskollegium. Elisabeth 
har också tjänstgjort vid de svenska 
ambassaderna i Zambia, Brasilien 
och Vietnam. Under sent 1980-tal 
arbetade hon på Sida med det huma-
nitära stödet inne i Sydafrika under 
apartheid samt det bilaterala stödet 
till ANC i exil.

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

Dario Marlovic är chef för bistånds-
avdelningen på Islamic Relief. Dario 
har tidigare haft nationella och inter-
nationella uppdrag i olika biståndsor-
ganisationer och varit avdelningschef 
för Europaavdelningen på Caritas 
Sverige vilket har inkluderat uppdrag 
inom Caritas Internationalis och 
Caritas Europa. Han har arbetat med 
humanitärt och utvecklingsbistånd 
samt mänskliga rättigheter och orga-
nisationsutveckling. Dario har i dag 
uppdrag för Islamic Relief Worldwide 
och har tidigare haft styrelseuppdrag/
uppdrag för Ibn Rushd och Byrån för 
Lika Rättigheter.

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

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

Per Byman (generalsekreterare), Perina Stjernlöf (insamlingsansvarig), Hanna Lindström (assistent till generalsekreteraren), Annika Francke (produktions-
samordnare), Susanne Ewaldh (administratör), Linnéa Westring (ekonom), Anne Suni (nationell handläggare). FOTO: RADIOHJÄLPEN

Radiohjälpen deltar sedan 2012 i ett 
internationellt samarbete. Syftet är att 
utbyta erfarenheter och hitta synergier 
kring insamlingar, TV- appeller, utvär-
deringar och projektbesök. Samarbetet 
formaliserades år 2013 till en allians, 
Emergency Appeals Alliance, och 
Radiohjälpen valdes till ordförande det 
första året. Under 2015 leddes alliansen 
av schweiziska Chaîne du Bonheur och 
från oktober 2015 av brittiska DEC.

De organisationer som ingår i samar-
betet är utöver Radiohjälpen: Disasters 
Emergency Committee (DEC, Storbri-
tannien), Chaîne du Bonheur (Schweiz), 
Aktion Deutschland hilft (Tyskland), 
AGIRE (Italien), Humanitarian Coalition 
(Canada), Consortium 12-12 (Belgium), 
The Japan Platform (Japan) och Sam-
enwerkende Hulporganisaties – Giro 
555 (Nederländerna). 

RADIOHJÄLPENS STYRELSE RADIOHJÄLPENS KANSLI

AidAid är en grupp seniora konsulter 
som gått samman för att bidra till ett 
bättre samhälle. Mellan sina uppdrag 
hjälper de olika organisationer att 
lösa deras kommunikations- och 
managementproblem. Arbetet utförs 
pro bono. Under 2015 har AidAid 
hjälpt Radiohjälpen genom att hålla i 
ett styrelseseminarium om Radiohjäl-
pens framtida inriktning.

SAMARBETSPARTNERS

Kvinnor har tagit sina barn till ett nutritionscentra i Lusaka för att få hjälp 
med näringstillförsel och vård av undernärda barn. FOTO: PER BYMAN

Muzhgan, åtta år, är döv sedan födseln. Här lär hon sig grunderna i det 
pashtunska alfabetet av sin dövlärare Abdulsatar. FOTO: PER BYMAN
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Stiftelsen Radiohjälpens ändamål är enligt 
stadgarna att samla in medel för humani-
tära ändamål, att informera och upplysa 
allmänheten om hjälpbehov samt åstadkom-
ma en positiv inställning till de grupper av 
människor som är aktuella i sammanhanget. 

Sedan 1966 är Radiohjälpen en självständig 
stiftelse med uppdraget att vara insam-
lingsorganisation för public service-sektorn 
i Sverige. Public service kallas radio- eller 
TV-verksamhet som bedrivs självständigt 
i förhållande till politiska, kommersiella 
och andra intressen i samhället, och är 
producerad, finansierad och kontrollerad 
av allmänheten. Public service är det sam-
lande begreppet för de radio- och TV-ka-
naler som erbjuds av Sveriges Radio (SR), 
Sveriges Television (SVT) och Sveriges 
Utbildningsradio (UR), och endast Radio-
hjälpen får samla in pengar via dessa kana-
ler. Ordförande i Radiohjälpens styrelse är 
alltid SVT:s VD och de tre programbolagen 

(SVT, SR och UR) är alla representerade i 
styrelsen. Radiohjälpen omfattas av samma 
krav på opartiskhet, saklighet, otillbörligt 
gynnande, oberoende och integritet som 
de tre programbolagen.

Radiohjälpens insamlade medel ska 
användas för främjande av stiftelser eller 
organisationer vars verksamhet avser att 
främja vård och uppfostran av barn, lämna 
understöd för beredande av undervisning 
eller utbildning, utöva hjälpverksamhet 
bland behövande eller främja vetenskaplig 
forskning. Under året har 206 098 146 kr 
samlats in genom insamlingarna Världens 
Barn (80 313 969 kr), Kronprinsessans 
Victorias fond (8 512 153 kr), Musikhjälpen 
(30 111 885 kr), Radiohjälpsfonden  
(7 923 129 kr) och katastrofinsamlingar  
(79 237 011 kr). Under året har 187 861 092 kr 
beviljats för 571 nationella aktiviteter och 
114 internationella projekt. De organisatio-
ner och föreningar som beviljades medel 
under 2015 finns listade i bilagorna 1-5. 

MÅLUPPFYLLELSE
Det kvantitativa delmålet 
Under 2015 var det kvantitativa delmålet 
att samla in minst 130 miljoner kronor. 
Radiohjälpen samlade in 206 098 146 kr 
under 2015 genom de olika insamlingarna. 
Målet överstegs med 76 098 146 kr, vilket 
beror på insamlingarna Människor på flykt 
och Nepal.

Det kommunikativa delmålet
Ett av Radiohjälpens mål är att upplysa 
allmänheten om hjälpbehov, det gör vi 
genom att producera egna filmer, skol-
material, delta i olika galor/konserter och 
samarbeten med SVT, SR och UR.

Under 2015 producerade Radiohjälpen 15 
appeller, d v s korta upplysningsfilmer om 
hjälpbehov. Appellerna informerade om kri-
get i Syrien, jordbävningen i Nepal och om 
människor på flykt. Två var av mer allmän 
karaktär och handlade om möjligheten att 
bli månadsgivare via sms, och skänka till 

ÅRSREDOVISNING 2015

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Stiftelsen Radiohjälpen, organisationsnummer 802007-9755, lämnar härmed sin 
redogörelse för stiftelsens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Den 15 januari tillträdde SVT:s nya VD, 
Hanna Stjärne, hon blev då även ny 
ordförande för Radiohjälpen.
 
Kansliet utvidgades med en tjänst som 
assistent till generalsekreteraren. 

Radiohjälpens styrelse tillsatte en arbets-
grupp bestående av styrelseledamot 
Anna Stål Isaksson och styrelsesuppleant 
Pia Kalischer samt generalsekreterare 
Per Byman för att se över Radiohjälpens 
riktlinjer rörande stöd från kommersiella 
företag. 

För att öka insamlingsresultatet under 
Melodifestivalen spelades flera nya ap-
peller in med kända profiler. Totalt ökade 
insamlingen från 5 709 508 kr år 2014 till  
6 560 534 kr år 2015.

Under året infördes möjligheten att bli 
månadsgivare till Radiohjälpen via sms. 
Vid årsskiftet hade 244 personer valt 
att via sms skänka 100 kr i månaden till 
Radiohjälpens katastrofarbete. 

Radiohjälpen antog nya kriterier för sina 
internationella partnerorganisationer. 
Som en följd har antalet samarbetspart-
ners gått ned till 38 (2014: 39 och 2013: 
48).

Under året har de organisationer som är 
intresserade av att delta i Världens Barn-
kampanjen åren 2016-2018 inkommit 
med ansökningar. Totalt finns 14 platser, 
och beslut om vilka som skulle tilldelas 
plats fattades vid ett separat styrelsemö-
te där endast programbolagens styrelse-
ledamöter fick rösta.

Styrelsen tog under 2015 beslut att 
genomföra katastrofinsamlingar för de 
drabbade av kriget i Syrien, jordbäv-
ningen i Nepal samt insamlingen för 
människor på flykt. Den senare kom att 
bli Radiohjälpens största katastrofin-
samling sedan tsunamin 2004/5, och 
under hösten samlades det in över 69 
miljoner kronor. Den största delen kom 
in via stödgalan Hela Sverige Skramlar 
som direktsändes i SVT och SR, den 

genererade över 31 miljoner kronor till 
Radiohjälpen. Alla biljettintäkter och 
övrig insamling på plats i Globen tillföll 
insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR 
medan pengarna som inkom via Radio-
hjälpens telefon/sms/swish-nummer som 
kommunicerades under sändningen 
tillföll Radiohjälpen. Radiohjälpens sty-
relse beslutade därefter att Sverige för 
UNHCR, som inte har något partnerskap 
med Radiohjälpen, skulle få söka medel 
från insamlingen för människor på flykt.

Radiohjälpens styrelse beslutade under 
2015 att anta en ny målbild för verksam-
heten med tre delmål. Dessa tre delmål 
tydliggör Radiohjälpens uppdrag och 
inriktning:
Det kvantitativa: Att under 2015 samla 
in minst 130 miljoner kronor.
Det kommunikativa: Allmänheten har 
tagit del av Radiohjälpens budskap.
Det kvalitativa: Insamlade medel om-
vandlade till kvalitativ verksamhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
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Utanför Tacloban, Filippinerna, bor folk fortfarande 
precis vid vattnet. Barnen leker i strandkanten – 
havet är både samhällets största tillgång och hot. 
FOTO: PER BYMAN
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VÄRLDENS BARN
Radiohjälpens största årliga kampanj är 
Världens Barn, som 2015 arrangerades för 
17:e gången. Den genomförs tillsammans 
med 22 väletablerade svenska bistånds-
organisationer, där 12 av dem ingår i den 
centrala gruppen och därmed är garantera-
de en viss andel av de insamlade medlen. 

Världens Barn är ett unikt samarbete 
mellan Radiohjälpen, SVT, SR, UR och den 
svenska organisationsvärlden. Inom ramen 
för den s k Riksinsamlingen deltar uppemot 
45 000 volontärer runt om i Sverige för att 
samla in pengar till kampanjen.

Totalt samlades drygt 79 miljoner kronor in 
under Världens Barnkampanjen 2015 (in-
samlingsåret löpte 1/2 - 31/1), varav de tolv 
organisationerna i den centrala gruppen är 
garanterade 75 % och Radiohjälpen förfo-
gar över resterande 25 %. SRs P4-kanaler 
över hela landet slog återigen rekord och 
samlade in drygt 9 miljoner kronor av det 
totala beloppet. Då insamlingen sker på 
hösten beviljas medlen året därefter, under 
2015 beviljades de medel som samlats in 
under 2014.

En organisation som fått stöd med medel 
från Världens barn är Tostan som under 
året har avslutat ett treårigt projekt i Sene-
gal. Ett land där religiösa ledare har stort 
inflytande och motståndet mot förändring-

ar av sociala normer är stort. Tostan fick 
medel från Världens Barn för samhällsut-
vecklande projekt i tjugo byar i sydöstra 
delen av Senegal. I projektet ingick bl a att 
öka läs- och skrivförståelsen, använda en 
mobiltelefon, planering och genomförande 
av samhällsvänliga och inkomstbringande 
projekt, seminarier och sociala aktivite-
ter för att diskutera barnäktenskap och 
könsstympning. I december 2014 hölls en 
sammankomst i delstaten Ranérou. 121 byar 
deltog och de uttryckte att starkt stöd för 
att sluta med könsstympning. Medlen från 
Radiohjälpens insamling Världens Barn har 
via Tostans projekt bidragit till att ett viktigt 
steg tagits för att avskaffa könsstympning i 
Senegal. 

MUSIKHJÄLPEN
Stora torget i Linköping var platsen för 
årets Musikhjälpen. Temat var Ingen ska 
behöva fly undan klimatet, och musikhjäl-
penveteranen Kodjo Akolor fick sällskap i 
glasburen av två andra veteraner, Linnea 
Henriksson och Gina Dirawi. Tillsammans 
stod de för 150 timmars direktsändning i 
P3 och SVT Play, stora sändes det även i 
SVT2. Under hela veckan pågick aktiviteter 
runt om i Sverige, 268 000 engagemang 
genomfördes och totalt samlades drygt  
31 miljoner kronor in. 

Under 2015 beviljades de medel som 
samlats in under 2014 till 14 organisa-

tioner för 21 olika projekt i 16 länder. En 
organisation som fick del av pengarna var 
Afrikagrupperna. I Namibia är hiv och aids 
ett stort folkhälsoproblem. 2014 fokuserade 
Musikhjälpen på att stoppa spridningen 
av hiv och Afrika-grupperna kunde genom 
bidragen driva ett projekt, tillsammans med 
organisationen NAPPA (Namibiska motsva-
righeten till svenska RFSU), som fokuse-

katastrofarbete. Samtliga appeller har sänts 
i SVT och flera av dem har även sänts i SRs 
kanaler. Sex egna filmer har producerats 
under året, vilka har sänts 24 gånger i 
SVT. Fem korta tack-filmer har tagits fram, 
vilka sänts 76 gånger. Dessutom har flera 
tidigare producerade program återutsänts 
under året. 

Därutöver har SVTs Go’kväll-redaktion 
producerat tre egna inslag för Världens 
Barn-insamlingen. Inslagen hade mellan 
555 000 och 670 000 tittare.

Radiohjälpen medverkade även under 
Världens Barn-galan som sändes i SVT1 
2/10 och under Musikhjälpen, som sändes 
150 timmar i SR P3 under december. Den 
9/5 fokuserade Radiohjälpen och SVT på 
att berätta mer om jordbävningen i Nepal, 
och i september sändes under en vecka 
information och diskussioner om flyktingsi-
tuationen, under temat Extra: Flyktingkrisen.
Förutom tittarsiffrorna och de många sänd-

ningstillfällena har Radiohjälpen fått andra 
exempel på att budskapen nått fram och 
där informationen lett till konkret handling. 
Ett är ett mail från en kvinna som tog del 
av Musikhjälpens insamling år 2013, där 
temat var Alla tjejer har rätt att överleva sin 
graviditet. Det ledde till att hon nu är i Aus-
tralien och utbildar sig till barnmorska, med 
inriktning att arbeta i utvecklingsländer. 

– Ert program var med i starten av detta 
och jag vill tacka er för det ni gör och 
säga att det är inte bara den veckan som 
programmet sänds som gör skillnad eller 
pengarna ni samlar in den veckan, skriver 
hon.

Det kvalitativa delmålet
Målet är att omvandla de insamlade med-
len till kvalitativ verksamhet. Delmålet har 
uppnåtts genom projektstöd till internatio-
nellt biståndsarbete och utvecklingssam-
arbete genom framför allt insamlingarna 
Världens Barn och Musikhjälpen samt 
humanitär verksamhet genom separata 

katastrofinsamlingar och genom stöd till 
fritidsverksamhet för personer med funk-
tionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom 
i Sverige via Kronprinsessan Victorias fond 
samt Radiohjälpsfonden. Att projektstöden 
använts på ett kvalitativt sätt säkerställs 
genom de rutiner som finns för ansök-
ningsförfarandet, beredningsarbetet och 
de regelbundna uppföljningarna i form av 
revisioner, skriftliga rapporter och besök 
på plats. Läs mer om det i Årsberättelsen 
sid 20.

Under året kunde 179 290 801 kr beviljas 
till totalt 114 utvecklings- och humanitära 
projekt i 53 länder genom 38 organisatio-
ner. 41 % (2014: 15 %) av de beviljade med-
len rörde humanitära projekt (katastrofpro-
jekt) och ytterligare 15 % (2014: 18 %) hade 
ett visst humanitärt fokus. Dessutom kunde 
8 570 291 kr lämnas i bidrag till svenska 
föreningar för deras verksamhet till förmån 
för personer med funktionsnedsättning 
och/eller kronisk sjukdom i Sverige.

rade på sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Under 2014 fick över 13 000 
personer möjlighet att testa sig för hiv och 
blivande mammor med hiv fick hjälp och 
stöd att påbörja behandling för att förhindra 
att barnet föds med hiv. Afrikagrupperna 
(via sin samarbetspartner NAPPA) har 
genom sitt omfattande arbete, där över 80 
000 personer haft kontakt med klinikerna, 
och via radioprogram och kampanjer, varit 
med att få Namibiska regeringen att foku-
sera på ett projekt att minska det ökande 
antalet tonårsgraviditeter i landet. På sikt 
kommer det att leda till att färre flickor och 
deras barn smittas med hiv. 

KATASTROFINSAMLINGAR
Den 25 april 2015 upplevde Nepal den 
kraftigaste jordbävningen på 80 år. Miljoner 
människor drabbades av katastrofen, över 
20 000 människor rapporterades döda 
eller skadade och mer än 300 000 hem 
skadades och förstördes. Risken för flera 
efterskalv och den annalkande monsun-
säsongen gjorde att det var bråttom med 
hjälpinsatserna. Den 27/4 påbörjade Radio-
hjälpen en insamling för Nepal. PMU, en av 
Radiohjälpens partnerorganisationer, fick 
medel från insamlingen för Nepal för att 
stödja byn Jharlang, som ligger 2,8 mil från 

jordbävningens epicentrum. Stödet var i 
form av mat till invånarna i byn och det allra 
nödvändigaste för att få livet att fungera 
igen, såsom tak över huvudet, köksutrust-
ning och hygienartiklar för de mest utsatta. 
Det gav invånarna en möjlighet att återupp-
bygga sina hus. Ett resultat av insatsen är 
att murare nu utbildats för att konstruera 
jordbävningssäkra hus i området, vilket vid 
framtida jordbävningar gör att behovet av 
akut hjälp inte behöver bli lika stort.

Radiohjälpen genomförde tre katastrof- 
insamlingar under 2015 – en till förmån för 
de som drabbats av jordbävningen i Nepal, 
en för de drabbade av striderna i Syrien 
och en till förmån för människor på flykt. 
För alla insamlingarna producerades ap-
peller som sändes i SVT och SR. I samband 
med insamlingen för Nepal avsatte SVT en 
heldag för att upplysa om jordbävningen 
och dess verkningar, och i samband med 
insamlingen för människor på flykt fokuse-
rade SVT under en vecka på temat i och i 
anslutning till flera program.  

Årets stora katastrofinsamling fokuserade 
på människor på flykt. Efter ett otroligt 
gensvar från svenska folket samlades drygt 
69 miljoner kronor in under 2015. I sam-

band med insamlingen sände SVT och SR 
både konserten Hela Sverige skramlar från 
Globen i Stockholm, och stödkonserten 
Playing for Life från Berwaldhallen (ett sam-
arbete mellan initiativtagaren Anna Larsson 
och Sveriges Radios Symfoniorkester, där 
några av världens främsta klassiska musi-
ker deltog). Hittills har 16 projekt beviljats 
som genomförs av tio organisationer, bl a 
Sverige för UNHCR, Rädda Barnen, Röda 
Korset, Svenska kyrkan och Plan Sverige. 

Insamlingen till Syrien nådde upp till drygt 
400 000 kr och de insamlade medlen an-
vändes för Islamic Reliefs projekt för syriska 
flyktingar i Libanon. Nepalinsamlingen ge-
nererade 9 miljoner kronor som beviljades 
på sju projekt med bl a PMU, Individuell 
Människohjälp och Rädda Barnen.

RADIOHJÄLPENS INSAMLINGAR 2015 – INTERNATIONELLT

RADIOHJÄLPENS INSAMLINGAR 2015 – NATIONELLT

Den nationella verksamheten har som 
motto: Alla har rätt till en aktiv fritid. För att 
bidra till det finansieras verksamhet från 
två fonder – Kronprinsessan Victorias fond 
till förmån för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning och/eller kronisk 
sjukdom samt Radiohjälpsfonden för vuxna 
med funktionsnedsättning och/eller kronisk 
sjukdom. Radiohjälpen arbetade både 
direkt med en rad föreningar samt genom 
funktionsnedsättningsrörelsens riksförbund. 

Totalt skänktes 8,5 miljoner kronor till 
Kronprinsessan Victorias fond under 2015. 
4,9 miljoner kronor beviljades för 239 akti-
viteter. Dessutom inkom nästan 8 miljoner 
kronor till Radiohjälpsfonden, medel som 
går till både nationell och internationell 
verksamhet. Från Radiohjälpsfonden bevil-
jades 3,7 miljoner kronor till 332 aktiviteter 
för vuxna i Sverige. 

En förening som fick medel under 2015 var 
Personskadeförbundet RTP:s lokalförening 
i Göteborg och Bohus distrikt som under 
sommaren anordnade paddlingsturer 
både i havet och i Delsjön. 29 personer 
fick möjlighet att delta, vilket ledde till 

många spännande möten och vänkontak-
ter. Radiohjälpen stöder aktiviteten med 
förhoppningen att den hjälper till att stärka 
deltagarna som individer och ger dem en 
social bas att känna sig trygga i.

Ridföreningen Lunk i Kring utanför Stock-
holm är ett annat exempel. De ordnade 
under året ridning och körning med häst 
och vagn. En mycket uppskattad fritidsak-
tivitet som gjort det möjligt för barnen att 
träna sina motoriska färdigheter.

Ansökningar från de båda fonderna tas 
emot två gånger om året, den 1/3 och den 
1/9. Då tidsåtgången vid hanteringen av 
de manuella ansökningarna varit stor på 
kansliet gjordes under hösten en utredning 
om ett elektroniskt ansökningssystem, 
vilket även inköptes. Övergången till ett 
elektroniskt system gjorde att samarbetet 
med riksförbunden kring de tidigare årens 
ansökningar successivt fasas ut 2015/16 
och medlemsföreningarna söker 2016 
direkt hos Radiohjälpen.

TOPPLISTA ÖVER  
BEVILJADE AKTIVITETER:

Kronprinsessan Victorias fond 
Ridning 
Läger för barn/unga 
(ingen medföljande familj) 
Idrottsläger/tävlingar 
Familjeläger 
Kortare utflykter

Radiohjälpsfonden
Träff/utflykt/kortare resa
Föreläsning (relevant ämne)
Rehabilitering/rekreationsresa
Ridning
Idrott/friskvård
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INSAMLAT 
Världens Barn 80 313 969 kr 
Flykt  69 291 690 kr  
Musikhjälpen  30 111 885 kr  
Nepal  8 907 802 kr  
Victoriafonden  8 512 153 kr  
Radiohjälpsfonden  7 923 129 kr 
Övrigt + katastrofer  1 037 518 kr 
Totalt  206 098 146 kr  
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Radiohjälpens insamlade medel består i 
sin helhet av gåvor från allmänheten och 
företag. Under 2015 uppgick dessa till totalt 
206,1 miljoner kronor (135,3). Det är det 
högsta resultatet någonsin efter 2005 års 
insamling till tsunamin (369,4). Den stora 
ökningen är helt att hänföra till Radiohjäl-
pens katastrofinsamlingar för människor på 
flykt och Nepal som genererade 69,3 miljo-
ner kronor respektive 8,9 miljoner kronor. 

De stora årliga insamlingarna Världens 
Barn och Musikhjälpen genomförs i 
september/oktober respektive december 
och de första medlen beviljas först efter 
årsskiftet. De insamlade medel som inte 
beviljats under 2015 förs vid bokslutet om 
till ändamålsbestämda medel som uppgår 
till 124,1 miljoner kronor (117,3). 

Sedan 2013 avsätter Radiohjälpen en fast 
procent av insamlade medel till insamlings- 
och administrationskostnader. Under 2015 
avsattes 8 % av de insamlade medlen från 
alla kampanjer utom Världens Barn, där 
liksom tidigare år, 15 % av Radiohjälpens 
andel (25 % av insamlade medel till Värl-
dens Barn) har avsatts för att täcka Radio-
hjälpens del av kostnaden för kampanjen. 
De faktiska insamlingskostnaderna uppgår 
till 2,9 % (4,4 %) och administrationskostna-
derna till 1,0 % (1,3 %). 

Mellanskillnaden mellan de faktiska kost-
naderna för insamling och administration 
och den avsättning som gjorts utgör årets 
resultat efter fördelning och balanseras i 
sin helhet i ny räkning. Detta sker för att 
skapa en viss ekonomisk buffert som kan 
garantera Radiohjälpens verksamhet. 
I januari 2016 beslutade styrelsen att Radio-
hjälpens sparade egna kapital som lägst 
ska vara stiftelsekapitalet, dvs. 10 miljoner 
kronor, och som övre gräns maximalt 20 

miljoner kronor, d v s stiftelsekapitalet plus 
10 miljoner kronor i balanserat kapital. 
Om ett överskott uppstår ska medel som 
överstiger maxgränsen återföras till Radio-
hjälpsfonden för att användas i projektverk-
samheten.

Finansiella instrument samt 
placeringspolicy
Målsättningen med Radiohjälpens medels-
förvaltning är att skapa en god avkastning 
utifrån de riktlinjer som anges i den av 
styrelsen beslutade och årligen revidera-
de placeringspolicyn. För att minska de 
finansiella riskerna placerar Radiohjälpen 
i räntebärande samt kapitalskyddade 
produkter. Det låga ränteläget under 2015 
har inneburit att Radiohjälpens avkastning 
sjunkit.
På uppdrag av styrelsen påbörjade kansliet 
under 2015 ett arbete med att se över 
möjligheten att anlita en extern förvaltare 
och gå över till diskretionär kapitalförvalt-
ning. Offerter togs in från fyra aktörer och 
av dessa valdes två ut som i november 
presenterade sina förslag för styrelsen. På 
styrelseseminariet i januari 2016 beslutade 
styrelsen att anlita Nordea för diskretionär 
kapitalförvaltning.

Som en följd av arbetet med att gå över 
till diskretionär kapitalförvaltning har flera 
långfristiga placeringar som förfallit eller 
avyttrats under året inte återinvesterats. 
Resultatet av detta är att av stiftelsekapita-
lets 10 miljoner kronor var bara 3 miljoner 
kronor placerade per den 31/12 2015. När 
Nordea tar över som förvaltare kommer 
hela stiftelsekapitalet återigen placeras på 
lång sikt.

Under våren 2014 noterades att tre place-
ringar fallit under placeringspolicyns lägsta 
tillåtna ratingnivå. Styrelsen beslutade att 
om Radiohjälpens accepterade nivå inte 
uppnåtts senast i april 2015 skulle dessa 
avyttras. Då ingen av placeringarna nått 
upp till lägsta ratingnivå i april 2015 avyttra-
des två av dem och den tredje förföll och 
löstes därmed in.

Bilaga 1 beviljade projekt VB   
Bilaga 2 Beviljade projekt MH   
Bilaga 3 Beviljade projekt övriga fonder 
(internationellt)  
Bilaga 4 Organisationer som beviljats stöd 
från Victoriafonden (nationellt) 
Bilaga 5 Organisationer som beviljats stöd 
från Radiohjälpsfonden (nationellt) 

FÖRVALTNING
Styrelsen
Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen 
bestå av sju ledamöter och sex suppleanter. 
Sju personer ska hämtas från de olika pro-
grambolagen och sex från organisations-
världen. Ordförande är enligt stadgarna den 
verkställande direktören för SVT. SR och 
UR har också ordinarie platser i styrelsen. 
Ända sedan 1966, då Radiohjälpen blev en 
självständig stiftelse, har programbolagen 
upplåtit en plats åt en suppleant från Sida, 
som fungerar som en neutral rådgivare 
i styrelsen. De sex ledamöterna från det 
civila samhället sitter i styrelsen i personlig 
kapacitet och utses av SVT:s styrelse. 

Styrelsen har under 2015 haft fem ordinarie 
möten samt ett extrainsatt möte, alla proto-
kollförda, varav ett möte hade formen av ett 
styrelseseminarium. Mötena ägde rum den 
9/2 (styrelseseminarium), 23/3, 21/5, 18/8 
(extrainsatt), 18/9 samt 18/11. Därutöver har 
styrelsen fattat beslut om akuta katastro-
finsatser genom per capsulam-beslut vid 
elva tillfällen under året samt vid ett tillfälle i 
samband med att utse deltagare i Världens 
Barn-insamlingen (vid detta beslut deltog 
endast programbolagens representanter). 
Även dessa beslut har protokollförts. Ingen 
ersättning har utgått till styrelseledamöterna 
för deras arbete i Radiohjälpens styrelse. 

Ordinarie ledamöter i styrelsen var 2015: 
Hanna Stjärne (SVT, 6/6 möten), Jan Pe-
tersson (SR, 4/6 möten), Agnetha Vikenger 
(RBU, 2/6 möten), Ulrika Årehed Kågström 
(SRK, 4/6 möten), Bo Forsberg (Diakonia, 
3/6 möten), Per Bergkrantz (UR, 6/6 möten), 
Anna Stål Isaksson (SVT, 6/6 möten). 
Suppleanter: Elisabeth Dahlin (RB, 4/6 
möten), Thomas Nilsson (SVT, 5/6 möten), 
Pia Kalischer (SR, 2/6 möten), Lise Lidbäck 
(Neuroförbundet, 2/6 möten), Eva Lövgren 
(Sida, 6/6 möten), Dario Marlovic (Islamic 
Relief, 6/6 möten).

Arbetsutskott
Radiohjälpen har två arbetsutskott, det 
nationella och det internationella. Deras 
uppgift är att gå igenom de beredningar 
av ansökningar som kansliet gör, kvalitets-
säkra dem och i förekommande fall begära 
förtydliganden och klargöranden innan be-
slutsunderlagen skickas vidare till styrelsen. 
Det nationella utskottet består av Agnetha 
Vikenger (RBU), Lise Lidbäck (Neuroförbun-
det), Elin Annwall (Kronprinsessparets Stif-
telse) samt Per Byman (generalsekreterare 
Radiohjälpen). Föredragande är Anne Suni 
(nationell handläggare Radiohjälpen).
Det internationella arbetsutskottet består av 
ordförande Hanna Stjärne (SVT), vice

ordförande Jan Petersson (SR), Eva Lövgren 
(Sida) samt Linnéa Westring (ekonom 
Radiohjälpen). Föredragande är Per Byman 
(generalsekreterare Radiohjälpen).

Valberedning
Varje programbolag utser själv ledamöter 
och suppleanter som ska företräda företa-
get. I övrigt utses styrelseledamöterna och 
suppleanterna av SVTs styrelse.

Revisorer
Granskning av styrelsens förvaltning och 
Radiohjälpens räkenskaper görs av reviso-
rer utsedda av SVT, år 2015 var det Nicklas 
Kullberg, Öhrling PricewaterhouseCoopers 
AB samt Camilla Samuelsson, utsedd av 
regeringen för SVT, Öhrling Pricewaterhou-
seCoopers AB. 

Kansliet
Under 2015 bestod Radiohjälpens kansli 
av sju personer. Följande tjänster finns på 
kansliet; generalsekreterare, assistent till 
generalsekreteraren, ekonom, nationell 
handläggare, produktionssamordnare, ad-
ministratör och insamlingsansvarig. Tjänsten 
som generalsekreterarens assistent tillsat-
tes med en tillsvidaretjänst den 9/2 2015.

Utöver Radiohjälpens kansli finns ett se-
parat kansli för Världens Barnkampanjen. 
Detta kansli inryms hos Rädda Barnen och 
administreras inte av Radiohjälpen.

FLERÅRSÖVERSIKT

 2015 2014 2013 2012 2011

Insamlat (tkr)  206 098 135 293 160 329 122 760 116 165

Ändamål (tkr) 192 069 136 173 133 161 115 788 128 336

Ändamål (% av insamlat) 93,2 % 100,7 % 83,1 % 88,0 % 104,0 %

Insamlingskostnader 2,9 % 4,4 % 3,9 % 3,5 % 3,3 %

Administration 1,0 % 1,3 % 2,0 % 2,6 % 3,4 %

FOTO: PER BYMAN

Lek under rasten i förskolan i 
Kharbata, Palestina.
FOTO: ANNE SUNI

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Vid styrelseseminariet i januari 2016 
beslutade Radiohjälpens styrelse 
att anlita Nordea som diskretionär 
kapitalförvaltare. Likaså beslutade 
styrelsen att genomlysa den nationella 
verksamheten på samma sätt som den 
internationella gjorts de senaste åren, 
med målet att få fram tydliga kriterier 
för vilken verksamhet och vilka aktörer 
som kan erhålla stöd. I januari besluta-
de styrelsen att utvidga arbetsgruppen 
för företagsinsamling med styrelsele-
damot Per Bergkrantz.

I januari 2016 införde Radiohjälpen 
ett digitalt ansökningssystem för de 
nationella projekten. Samtidigt fortsatte 
avvecklingen av de tidigare samarbe-
tena med riksförbunden. 

FRAMTIDA UTVECKLING

Situationen med 60 miljoner människor 
på flykt påverkade Radiohjälpens ar-
bete kraftigt under 2015, både rörande 
insamling, information och generell 
arbetsbelastning. Situationen förväntas 
inte förändras under 2016 utan stora 
behov kommer att kvarstå och det 
blir en utmaning att fortsätta samla in 
pengar till förmån för människor på 
flykt, utöver de årliga insamlingarna.

Sedan 1999 har det varit möjligt att 
skänka pengar till Radiohjälpen i sam-
band med röstning vid Melodifestiva-
len. 2015 infördes en app för röstning 
som riskerar att påverka Radiohjälpens 
insamling negativt. Insamling vid röst-
ning till Melodifestivalen är Radiohjäl-
pens viktigaste källa till oöronmärkta 
bidrag som kan användas både natio-
nellt och internationellt. Radiohjälpen 
kommer under 2016 tillsammans med 
SVT att se över hur Radiohjälpen även 
i framtiden ska kunna samla in pengar 
via Melodifestivalen.

Under 2016 ämnar Radiohjälpen 
genomföra de tre årliga insamlingar-
na, Världens Barn, Musikhjälpen och 
Kronprinsessan Victorias fond.
Filmer från Radiohjälpens verksamhet 
i Nepal och Burkina Faso (om säker-
hetsläget tillåter) kommer att spelas 
in under året. Eventuellt tillkommer 
ytterligare filmer. Radiohjälpen ämnar 
också fortsätta samarbetet med SVTs 
Go’kväll, som besöker Världens 
Barn-projekt under året.
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RESULTATRÄKNING   
   
Belopp i tkr 
 Not  
  15-01-01 14-01-01
  15-12-31 14-12-31
Verksamhetsintäkter 2, 3  
Insamlade medel  206 098 135 293
Återförda medel  2 547 7 513
Övriga intäkter  2 0

Summa  208 647 142 806
   
Verksamhetskostnader 2, 4  
Ändamålskostnader  -192 069 -136 174
Insamlingskostnader  -5 961 -5 909
Administrationskostnader 5 -2 119 -1 746

Summa  -200 149 -143 829
   

VERKSAMHETSRESULTAT  8 498 -1 023
   
Finansiella poster   
Resultat från övriga värdepapper 6 570 986
Övriga ränteintäkter och liknande poster  260 379

Summa  830 1 365

   
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  9 328 342
   
ÅRETS RESULTAT  9 328 342
   
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT  12  
   
Årets resultat enligt resultaträkningen  9 328 342
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
från föregående år  7 285 15 340
Ändamålsbestämning av medel  -14 099 -14 517

Kvarstående belopp för året/ förändring 
balanserat kapital   2 514 1 165

BALANSRÄKNING      
  
Belopp i tkr 
 Not 15-12-31 14-12-31  
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar      
Digital insamlingsbössa 7 113 227   
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 8 0 0   
Finansiella anläggningstillgångar      
Långfristiga värdepappersinnehav 9 3 061 10 075   
  
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  3 174 10 302   
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 13 197 0   
Övriga fordringar  0 7   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 13 528 20 406   
  13 725 20 413

Kortfristiga placeringar 11 30 537 47 971  
Kassa och bank  107 939 60 542   
  
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  152 201 128 926   
  
SUMMA TILLGÅNGAR  155 375 139 228   
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
EGET KAPITAL 2, 12     
Stiftelsekapital  10 000 10 000   
Ändamålsbestämda medel  124 130 117 316   
Balanserat kapital  7 819 5 305   
  
SUMMA EGET KAPITAL  141 949 132 621   
  
SKULDER      
Kortfristiga skulder      
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 2 11 639 5 290   
Leverantörsskulder  126 150   
Skatteskulder 13 0 4   
Övriga skulder  151 85   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 509 1 078   
  
SUMMA SKULDER  13 426 6 607   
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  155 375 139 228   
  
STÄLLDA SÄKERHETER  Inga Inga   
ANSVARSFÖRBINDELSER   Inga Inga   
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr    
 2015 2014  
Den löpande verksamheten    
Verksamhetsresultat 8 498 -1 023  
Avskrivningar 114 114  
Förlust vid utrangering av inventarier 0 3  
Erhållen ränta 935 1 448  
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 9 547 542  
    
Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar 6 582 1 427  
Ökning+/Minskning- av beviljade medel 6 349 -446  
Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder -23 -111  
Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder 495 -492  
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 950 920  
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0  
Ökning-/Minskning+ av finansiella anläggningstillgångar 7 013 0  
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 013 0  
    
Årets kassaflöde 29 963 920  
Likvida medel vid årets början, not 15 108 513 107 593
  
Likvida medel vid årets slut, not 15 138 476 108 513  
    
      
  

NOTER  
    
      Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 (K3) samt god redovisnings-
sed i branschen. 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 gå-
van sakrättsligt är genomförd. I den mån det på balansda-
gen finns löften om gåvor intäktsförs dessa efter individuell 
prövning. Tillgångar som doneras till Radiohjälpen ska 
avyttras snarast möjligt. I samband med att den donerade 
tillgången realiseras redovisas intäkten i posten insamlade 
medel.

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

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras 
till Radiohjälpens uppdrag enligt stadgarna. I ändamålskost-
nader 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 och insam-
lingsbössor 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 anställ-
da utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassi-
ficerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in.

BALANSRÄKNINGEN

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

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar 5 år
Inventarier 5 år

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

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

Ändamålsbestämda medel
De gåvor som vid bokslutet ännu inte beviljats av styrel-
sen redovisas som ändamålsbestämda medel under eget 
kapital.

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

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



40 41

Insamlingarna

VÄRLDENS BARN 2015 2014
Insamlade medel 80 314 77 789
(varav testamenten) (2 172) (1 910)
Återförda medel 405 4 881
 
Överfört från Radiohjälpsfonden 0 870

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda -74 643 -65 909
Beviljade medel, ej utbetalda -4 280 -2 637
 
 -78 923 -68 546
 
Information -1 277 -1 179
Övriga ändamålskostnader -516 -421
 -1 793 -1 600

Insamlings- och administrations-
kostnader -2 966 -2 920
 
Årets resultat -2 963 10 474
Disponibelt vid årets början 78 370 67 896

Ändamålsbestämda medel 75 407 78 370

MUSIKHJÄLPEN 2015 2014
Insamlade medel 30 112 34 075
Återförda medel 30 483
 
Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda -30 121 -32 981
Beviljade medel, ej utbetalda -727 -1 778
 -30 848 -34 759
 
Information -691 -563
Övriga ändamålskostnader -516 -421
 -1 207 -984

Insamlings- och administrations-
kostnader -2 409 -2 726

Årets resultat -4 322 -3 911
Disponibelt vid årets början 30 848 34 759

Ändamålsbestämda medel 26 526 30 848

RADIOHJÄLPSFONDEN 2015 2014
Insamlade medel 7 923 8 107
(varav testamenten) (0) (698)
Återförda medel 864 764
 
Överfört till Världens Barn 0 -870

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda -5 226 -6 460
Beviljade medel, ej utbetalda -692 -335
 -5 918 -6 795

Övriga ändamålskostnader -516 -421

Insamlings- och administrations-  
kostnader -634 -649
Årets resultat 1 719 136
Disponibelt vid årets början 1 280 1 144

Ändamålsbestämda medel 2 999 1 280

VICTORIAFONDEN 2015 2014
Insamlade medel 8 512 7 906
(varav testamenten) (5 407) (4 353)
Återförda medel 851 1 219

Ändamålskostnader
 
Beviljade medel, utbetalda -4 204 -4 977
Beviljade medel, ej utbetalda -665 -477
 -4 869 -5 454
 
Information -35 -20
Övriga ändamålskostnader -516 -421
 -551 -441
Insamlings- och administrations-
kostnader -681 -632

Årets resultat 3 262 2 598
Disponibelt vid årets början 5 622 3 024

Ändamålsbestämda medel 8 884 5 622

SÄRSKILDA MEDEL 2015 2014
Insamlade medel 79 237 5 212
(Afrika) (239) (26)
(Flykt) (69 292) (0)
(Katastrofer) (291) (118)
(Nepal) (8 908) (0)
(Syrien) (394) (122)
(Övriga) (113) (4 946)

Återförda medel 396 165

Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda -62 028 -16 323
Beviljade medel, ej utbetalda -5 274 -64
 -67 302 -16 387

Information -85 -108

Insamlings- och administrations-
kostnader -3 128 -312

Årets resultat 9 118 -11 430
Disponibelt vid årets början 1 196 12 626

Ändamålsbestämda medel 10 314 1 196

Särskilda medel består av insamlade medel som inte är att 
hänföra till någon av de fasta insamlingarna. Därför kan specifi-
kationen av medlen variera mellan åren.

HUNGERHJÄLPEN 2015 2014
Insamlade medel 0 2 203
Ändamålskostnader
Beviljade medel, utbetalda 0 -673

Insamlings- och administrations-
kostnader 0 -220

Årets resultat 0 1 310
Disponibelt vid årets början 0 -1 310

Ändamålsbestämda medel 0 0

Not 3 
Insamlade medel 15-12-31 14-12-31

Gåvor som redovisats i 
resultaträkningen  
Allmänheten 186 141 121 693
Företag 19 957 13 600
Summa 206 098 135 293

Antalet volontärtimmar under året uppgår till 465 h fördelat på 
189 h avseende styrelsen som ej erhåller arvode, 32 h för  
Världens Barn och 244 h för Musikhjälpen. Värdet av dessa 
ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Totala insamlade medel består av följande
Gåvor som redovisats i 
resultaträkningen 206 098 135 293
Gåvor som inte redovisats i 
resultaträkningen 0 0
Summa 206 098 135 293

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. Den fastighet 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 15-12-31 14-12-31

Medelantalet anställda   
Kvinnor 6,2 5,2
Män 1 1
Summa 7,2 6,2

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter (varav män)  7 (3) 7 (4)
Generalsekretarere (varar män) 1 (1) 1 (1)

Löner och andra ersättningar   
Styrelse 0 0
Generalsekreterare 860 841
Övriga anställda 2 722 2 157
Summa 3 582 2 998

Sociala kostnader 1 627 1 380
(Varav pensionskostnader 
exkl. löneskatt) (401) (359)

Ingen ersättning utgår till styrelsen. Generalsekreteraren 
erhåller en månadslön på 70 000 kronor, utöver det tillkom-
mer skattepliktiga förmåner för tv-licens och prenumeration 
på en dagstidning (i likhet med övrig personal). Av pensions-
kostnaderna avser 168 tkr Radiohjälpens generalsekreterare. 
Generalsekreteraren har en uppsägningstid på tolv månader 
från arbetsgivarens sida. Vid egen uppsägning är uppsäg-
ningstiden sex månader.

Not 2



42 43

 

Not 5
Ersättning till revisor
Radiohjälpen anlitar revisionsbyrån PwC. Ersättning till 
revisor uppgår under 2015 till 178 tkr för revisionsuppdrag 
och 10 tkr för övriga intyg.

Not 6
Resultat från övriga värdepapper 15-12-31 14-12-31
Räntor 570 986

Not 7
Immateriella tillgångar 15-12-31 14-12-31
Ingående anskaffningsvärden  896 896
Årets inköp 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  896 896
Ingående avskrivningar -669 -555
Årets avskrivningar enligt plan -114 -114
Utgående ackumulerade avskrivningar -783 -669
Utgående redovisat värde 113 227

Not 8
Inventarier  15-12-31 14-12-31
Ingående anskaffningsvärden 23 43
Försäljningar och utrangeringar -14 -20
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 9 23
Ingående avskrivningar -23 -40
Försäljningar och utrangeringar 14 17
Årets avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 -23
Utgående redovisat värde 0 0

Not 9 
Långfristiga värdepappersinnehav 15-12-31 14-12-31
Sampo, Nordea 1 000 1 000
Volvo, Nordea räntebevis 517 517
Ericsson, Nordea räntebevis 514 514
VW, Nordea räntebevis 519 519
Metso, Nordea räntebevis 511 511
Svenska bolag, Nordea 0 1 000 
BNP Paribas, Garantum 0 1 000
RBS, SIP Nordic 0 2 000
RBS, Öhman 0 1 000
General Electric, Nordea 0 1 014
Commerzbank, Öhman 0 1 000
Summa 3 061 10 075
  
Marknadsvärde 3 039 10 467

  
Not 10 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter   15-12-31 14-12-31
  
Upplupna intäkter Världens Barn 1 978 1 577
Upplupna intäkter Musikhjälpen 11 437 18 513
Upplupna intäkter Postogram 50 66
Upplupna intäkter Särskilda medel 34 116
Upplupna räntor 29 134
Summa 13 528 20 406
  

Not 11 
Kortfristiga placeringar   15-12-31 14-12-31
Ålandsbanken 30 000 30 000
Övrigt kortfristiga placeringar 537 17 971
Summa 30 537 47 971

Marknadsvärde 30 537 47 974
Not 12 
Eget kapital        
         
 Stiftelse- Världens  Musik- Radio- Kronpr.  Särskilda Balanserat Totalt eget  
 kapital Barn hjälpen hjälps- Victorias  medel kapital kapital
    fonden fond
         
Ingående balans 10 000 78 370 30 848 1 280 5 622 1 196 5 305 132 621 
         
Reserveringar av    1 719 3 262 9 118  14 099 
ändamålsbestämda medel
         
Utnyttjande av  -2 963 -4 322     -7 285 
ändamålsbestämda medel
         
Årets resultat efter fördelning       2 514 2 514 
         
Utgående balans 10 000 75 407 26 526 2 999 8 884 10 314 7 819 141 949 

Not 13                                                       Skattefordran/skuld

 15-12-31 14-12-31
Skattekontot 201 3
Beräknad särskild löneskatt -101 -80
Betald F-skatt 107 73
Upplupen särskild löneskatt 2014 -80 0
Upplupen betald preliminärskatt 2014 73 0
Upplupen fastighetsavgift 2014 -4 0
Summa 197 -4

Not 14 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15-12-31 14-12-31
Semesterlöner 177 107
Upplupna sociala avgifter  156 127
Revisionsarvode 170 80
Övriga poster 1 006 764
Summa 1 509 1 078
 
Not 15
Likvida medel 15-12-31 14-12-31
Kassamedel 6 5
Banktillgodohavanden 107 933 60 537
Kortfristiga placeringar 30 537 47 971
Summa  138 476 108 513

Banktillgodohavanden är placerade hos svenska banker. 

Fredrik Skavlan på Keletistationen i Budapest under ett reportage för Radiohjälpen
FOTO: PER BYMAN
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Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-04-08

Öhrling PricewaterhouseCoopers AB

Nicklas Kullberg Camilla Samuelsson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor utsedd av regeringen för SVT

Till styrelsen i Stiftelsen Radiohjälpen, org.nr 802007-9755
 

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Radiohjälpen för år 2015. Stiftelsens årsredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
30-44. 

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig-
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finan-
siella ställning per den 31 december 2015 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Radio-
hjälpen för år 2015.

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huru-
vida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot av sty-
relsen handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningsla-
gen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi ut-
över vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig 
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt 
har handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen 
eller stiftelseförordnandet.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat 
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsre-
dovisningslagen.   

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Stockholm den 8 april 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   

Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor  

   
Camilla Samuelsson 
Auktoriserad revisor, Utsedd av regeringen

Stockholm 2016-03-18
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BILAGA 1. BEVILJADE PROJEKT VÄRLDENS BARN

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT15.013 Rädda barnen Violence Free Schools and Communities Rwanda  1 955 648  
INT15.017 Clowner utan Gränser Peacemaking Circus Sydsudan  365 000  
INT15.018 Clowner utan Gränser Circus, Strength and Humanity Rumänien  160 000  
INT15.019 Clowner utan Gränser The Laughing Curry Indien  165 000  
INT15.020 Unicef Protect children against violence Albanien  3 300 000  
INT15.021 IM Improve poor, marginalised and orphaned 
  children’s access to education Zimbabwe  469 847  
INT15.022 Hungerprojektet Enemore Epicenter Etiopien  437 000  
INT15.023 Emmaus Björkå Förskola oPt  630 000  
INT15.024 Svenska 
 Afghanistankommittén Preparatory Education Project Afghanistan  3 700 000  
INT15.025 Svenska 
 Afghanistankommittén School Construction Project Afghanistan  193 675  
 Svenska 
 Afghanistankommittén School Construction Project Afghanistan  1 498 295  
INT15.026 Rotarys Läkarbank Jeeplinjer Mumias/Matungu Kenya  700 000  
INT15.027 PMU Nutrition DR Kongo  1 020 000  
INT15.029 IOGT Alcohol Prevention among 
  Children and Youth Kenya  463 450  
INT15.030 IOGT Street Children Rehabilitation Tanzania  230 000  
INT15.031 IOGT Alcohol Prevention among 
  Children and Youth Tanzania  327 750  
INT15.032 IOGT VCDF-CR Drop-in Centre Thailand  287 500  
INT15.033 IOGT Children Affected by HIV/AIDS Thailand  138 000  
INT15.034 SIRA SIRA-skolorna oPt  650 000  
INT15.035 Röda Korset Community Based DRR Bangladesh  1 200 000  
INT15.036 Röda Korset Community Development Programme Liberia  1 700 000  
INT15.037 Röda Korset Community Based Health and First Aid Burma  4 101 000  
INT15.038 Röda Korset Home Enrichment Programme for Children oPt  3 000 000  
INT15.039 Röda Korset Vaccinationskampanjer DR Kongo, Nigeria  900 449  
INT15.040 Svenska kyrkan Gender Justice Brasilien  2 117 647  
INT15.041 Svenska kyrkan Programa Claves - Juventud para Cristo Brasilien  858 824  
INT15.042 Svalorna Latinamerika DEDENAN 2 Nicaragua  376 000  
INT15.043 Rädda Barnen Reducing Exploitation and Violence 
  against Boys and Girls Senegal, Gambia  8 565 424  
INT15.044 SOS Barnbyar Stöd till utsatta barn i Ulan Bator Mongoliet  3 616 712  
INT15.045 Equmeniakyrkan Vaccinationsprojekt Bandungu DR Kongo  550 000  
INT15.046 Barnens Räddningsark El Arca Bolivia  135 500  
INT15.047 Barnens Räddningsark Rosa de Sarón Bolivia  281 500  
INT15.048 IM Educational Development Programme Indien  670 000  
INT15.049 IM Education for all in Gaza oPt  1 960 000  
INT15.050 IOGT Vulnerable Children Project Kenya  644 000  
INT15.051 IOGT Children’s Rights Promotion and Protection Thailand  479 550  
INT15.052 IOGT Alcohol Prevention among Children and Youth Burundi  642 850  
INT15.060 We Effect Women Empowerment and 
  Livelihood Improvement Kenya  1 793 375  
INT15.061 Viskogen Empowerment of Children and Youth 
  through Agroforestry Tanzania  1 000 000  
INT15.062 We Effect Platform Against Child Poverty (Roma) Albanien  2 100 000  
INT15.063 Afrikagrupperna ENMT - bibliotek i Zimbabwe Zimbabwe  300 000  
INT15.064 Läkarmissionen Give a Child a Family (GCF) Sydafrika  1 100 000  
INT15.065 Läkarmissionen Gatubarnsprojekt i Kampala  Uganda  900 000  
INT15.066 Läkarmissionen Asociación para una Sociedad 
  más Justa (ASJ), Rescue Honduras   900 000  
INT15.067 Plan Adolescents and youth promoting gender 
  equality in Alta Verapaz and Baja Verapaz Guatemala  2 000 000  
INT15.071 Erikshjälpen Female Genital Mutilation and Child 
  Rights PCTDE II Mali  900 000  
INT15.072 Erikshjälpen Mai Community Livelihood Development Project Laos  1 500 000  

INT15.073 IOGT Project on ensuring child rights minimizing 
  alcohol, tobacco and other drugs in 
  selected communities. Sri Lanka  153 600  
INT15.074 Islamic Relief Protect Syrian Refugee Children in Lebanon Libanon  2 184 509  
INT15.077 Erikshjälpen Friendship Schools 2015 Bangladesh  1 500 000  
INT15.078 Svenska FN-förbundet Flicka Etiopien  1 016 500  
INT15.079 Svenska Kyrkan Darfur Programme Sudan  916 904  
INT15.080 Islamic Relief Emergency Response for Dangam IDPs Afghanistan  1 135 603  
INT15.081 IOGT Youth Leadership, Education, 
  Advocacy and Development Kambodja  483 000  
INT15.084 WaterAid Promoting an enabling environment 
  for children in Puri Indien 1 502 870
INT15.096 Lions Diabetskliniken i Negombo Sri Lanka 1 071 800
 SOS Barnbyar Crisis Response in Macedonia Makedonien  276 663  
INT15.105 Lions Lions Rent Vatten - LRV Tanzania 1 380 000
INT15.106 IM Promotign girls’ education through early 
  grade reading Malawi 793 528
INT15.107 SIRA SIRA Special Educations schools oPt 600 000
INT15.108 Hand in Hand Creating 12 Child Friendly Panchayats 
  in Madhya Pradesh Indien 700 000
INT15.109 KFUM Youth Justice Sydafrika 995 000
INT15.110 Läkarmissionen Skolstöd och självförsörjning Kenya 993 375
INT15.111 Yennenga Progress Pedagogisk utveckling av förskola och 
  grundskola i Burkina Faso Burkina Faso 212 500
INT15.112 JOHA-fonden Stipendier för bra utbildning för fattiga Tanzania 859 041
INT15.113 Lions Skolbygge i Tacloban Filippinerna 241 500
INT15.114 Lions Mödravård Morogoro Tanzania 1 200 000
     79 200 389  

 
BILAGA 2. BEVILJADE PROJEKT MUSIKHJÄLPEN

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT15.001 Rädda barnen Sexual and Reproductive Health and Rights Zambia  1 817 000  
INT15.004 Star for Life Mobila kliniken Sydafrika  250 000  
INT15.005 Hungerprojektet Reducing the Spread of HIV Malawi, Uganda  1 132 000  
INT15.006 Barnfonden Strengthening Community Based Efforts Uganda  1 483 269  
INT15.007 Afrikagrupperna Othoko - Hivprevention Moçambique  730 000  
INT15.008 Plan Promoting HIV Prevention Among Young 
  People in Tororo Uganda  2 000 000  
INT15.009 We Effect Community Based Response to HIV Sydafrika  2 000 000  
INT15.010 Unicef HIV and AIDS Prevention Project for Youth Sierra Leone  1 600 000  
INT15.011 Viskogen HIV and AIDS Prevention and Mitigation 
  within Agroforestry Kenya, Rwanda, 
   Tanzania, Uganda  2 000 000  
INT15.012 Svenska kyrkan Kitgum Pader Hope Alive Uganda  967 742  
INT15.014 Erikshjälpen Averting HIV Infections Among Vulnerable Teens Kenya   1 750 000  
INT15.015 Röda korset Health and Social Services Sudan  2 000 000  
INT15.016 Röda korset Health and Care in Somaliland and Puntland  Somalia  2 000 000  
INT15.028 Afrikagrupperna Jairos Jiri Association Zimbabwe  380 000  
INT15.068 Rädda Barnen Safe sex in South Africa Sydafrika  1 976 707  
INT15.070 MSF Patientnära vård mot hiv / aids DR Kongo  2 000 000  
INT15.076 Plan Exploring PPP for supply of HIV and early 
  pregnancy prevention in Benin Benin  2 000 000  
INT15.085 Afrikagrupperna UNDE - hivprevention Moçambique 655 000
INT15.086 MSF Manipur HIV/TB IN0008  Indien 2 000 000
INT15.087 Amnesty Education against HIV/AIDS discrimination 
  in Zimabwe  Zimbabwe 1 025 060
INT15.115 Svenska kyrkan Supplementary Programme on HIV and AIDS Filippinerna 1 081 426
     30 848 204  
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BILAGA 3. BEVILJADE PROJEKT MÄNNISKOR PÅ FLYKT

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT15.082 Rädda barnen Människor på flykt Grekland, Serbien  6 000 000  
INT15.083 Röda Korset   Grekland/Italien  5 000 000  
INT15.088 Svenska Kyrkan Support to Migrants in Hungary Ungern 2 000 000
INT15.089 PMU Syrian Refugees in Lebanon Libanon 2 000 000
INT15.090 Islamic Relief Mediterranean Refugee Crisis Emergency Grekland 1 000 000
INT15.091 Unicef Katastrofhjälp till barn i Syrien och grannländer Syrien och grannländer 5 000 000
INT15.093 Diakonia Strengthening resilience of Palestinian 
  refugee women from Syria Libanon 1 600 000
INT15.094 Röda Korset Syria: Complex Emergency Syrien 6 000 000
INT15.097 Svenska Kyrkan Support to displaced People and their Hosts Irak 3 000 000
INT15.098 Plan Burundian refugee children in Tanzania: 
  Child protection services Tanzania 1 500 000
INT15.099 Röda Korset Niger: Population Movement Niger 1 500 000
INT15.100 Svenska Kyrkan Adjumani Refugees Initiative for Self-reliance 
  & Empowerment Uganda 2 000 000
INT15.101 Rädda Barnen Protecting the Most Vulnerable Syrian 
  Children and their Families Libanon 6 000 000
INT15.102 SOS Barnbyar Crisis Response in Macedonia Makedonien 2 000 000
INT15.103 UNHCR CAR refugees in DRC DR Kongo 12 000 000
INT15.104 UNHCR Emergency response Europe Refugee crises Grekland, Serbien, 
   Makedonien och 
   Slovenien 486 493
     57 086 493  

 
BEVILJADE PROJEKT ÖVRIGA KATASTROFER (EBOLA, NEPAL, SYRIEN)

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT15.002 Plan Protection of Children and Their 
  Families Affected by Ebola Sierra Leone  425 000  
INT15.003 Svenska kyrkan Liberia: Ebola Sensitization and Prevention Liberia  425 000  
INT15.053 Svenska kyrkan Jordbävning Nepal Nepal  1 263 000  
INT15.054 PMU Jharlang emergency relief response Nepal  500 000  
INT15.055 Plan Nepal Earthquake Response: Immediate Relief, 
  Child protection and Emergency Education in 
  Sindhuli district. Nepal  1 363 000  
INT15.056 Rädda barnen Nepal Earthquake Nepal  1 263 000  
INT15.057 Röda Korset Nepal Earthquake Nepal  1 563 000  
INT15.058 IM Immediate humanitarian assistance to 
  Nepal eartquake victims Nepal  1 200 000  
INT15.059 Islamic Relief Emergency Shelter Support Project Nepal  1 200 000  
INT15.074 Islamic Relief Protect Syrian Refugee Children in Lebanon Libanon  316 349  
INT15.092 Diakonia Myanmar Flood Emergency Response Burma 400 000
     9 918 349  

BEVILJADE PROJEKT RADIOHJÄLPSFONDEN OCH GEOGRAFISKA MEDEL (AFRIKA, EUROPA)

Projekt-nr Organisation Projektnamn Land Beviljad summa

INT15.069 Kristna Fredsrörelsen Sydsudans barn och unga bygger fred Sydsudan  250 000  
INT15.095 PMU Emergency Relief for Yemen Jemen 1 500 000
INT15.104 UNHCR Emergency response Europe Refugee crises Grekland, Serbien, 
   Makedonien och 
   Slovenien  23 070  
INT15.112 JOHA-fonden Stipendier för bra utbildning för fattiga Tanzania 740 959
     2 514 029  

BILAGA 4. VICTORIAFONDEN

Astma- och Allergiförbundet RIKSFÖRBUND, 30 aktiviteter
Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerföreningen i Uppsala
Barnplantorna
DHB Västra
DHR Skåne läns distrikt
Dövas förening Örebro
Dövblind Ungdom
Dövidrott Mellersta
Dövidrott Västra
Eolshälls 4Hgård
Epilepsiföreningen Norra Skåne
FUB föreningen i Jönköping
FUB Hudiksvall Nordanstig
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn ATSUB
Föreningen Furuboda
Föreningen Grunden Malmö
Föreningen Lysestrands Diabetesläger
Föreningen Tuberös Skleros Complex Sverige 
Föreningen Uddevalla Sim
Föreningen Åhuslägret
Föreningstecken Teckenryttarna
Föräldraföreningen Talknuten
Göteborg Grötö Segelsällskap
Göteborgs länsförbund av 4H
Hallands länsförbund av 4H
Handikappseglarklubben Vindens Vänner
Hidde Iyo Dhaqan
Hjärnkraft Göteborg 
Hjärtebarnsförbundet
ILCO 
KF Heros Gävle
Korpen Ludvika 
Kristna synskadades förening Syskonbandet
Lindesbergs Handikapp Hästklubb
Lunds Handikappidrottsförening
Malmö KFUM

Mälarhöjdens IK Fotboll
Nacka Handikappidrott
Neuroförbundet RIKSFÖRBUND, 2 aktiviteter
Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser NOC
Oxie Golfklubb
Primär Immunbristorganisationen PIO
RBU Skaraborg Resekommittén
Reumatikerförbundet RIKSFÖRBUND, 4 aktiviteter
RG Aktiv Rehabilitering
Ridföreningen Lunk i Kring
Riksförbundet FUB RIKSFÖRBUND, 22 aktiviteter
Riksförbundet Unga Allergiker
Romfartuna GIF
RSMH RIKSFÖRBUND, 7 aktiviteter
Röda Korset Vallåkra Ungdomskrets
Stiftelsen Skota Hem
Sturge Weber föreningen i Sverige
Stättareds 4H-klubb
Svensk Dysmeliförening
Svenska Diabetesförbundet RIKSFÖRBUND, 12 aktiviteter
Svenska Downföreningen
Svenska Dövidrottsförbundet
Svenska OCD-förbundet 
Svenska Ridsportförbundet RIKSFÖRBUND, 43 aktiviteter
Svenska Service- och Signalhundsförbundet
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Synskadades Riksförbund Skaraborg
Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening
Teater Sagohuset
Unga Hörselskadade
Unga Synskadade Syd
Ungdoms Idrottsföreningen Viljan
Varbergs Handikappidrott
Verdandi Söder Helsingborg
Williams Syndromföreningen Sverige
Ästads 4H-klubb

BILAGA 5. RADIOHJÄLPSFONDEN

Afasiföreningen Dalarna
Afasiföreningen Halmstad
Afasiföreningen i Helsingborg
Afasiföreningen i Stockholms län
Afasiföreningen Norrbottens län
Afasiföreningen Västmanlands län
Astma- och Allergiförbundet RIKSFÖRBUND, 17 aktiviteter
Autism- och Aspergerföreningen Västernorrland
DHR Borlängesavdelningen
DHR Kalmaravdelningen
DHR Malmöavdelningen
DHR Skåne läns distrikt
Epilepsiföreningen Dalarna
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Föreningen Furuboda
Gävleborgs läns Afasiförening
Göteborg Grötö Segelsällskap
Handikapprörelsens Idé och Kunskapscentrum
HIF Klinten
HIS Solkusten Oskarshamn
Hjärt- Lungsjukas länsförening Dalarna
ILCO Dalarna
Kristna synskadades förening Syskonbandet

Mälarhöjdens IK Fotboll
Neuroförbundet RIKSFÖRBUND, 74 aktiviteter
Parkinsonföreningen Helsingborg
Parkinsonföreningen Norra Älvsborg Bohuslän
Parkinsonföreningen Västra Sverige
Personskadeförbundet RTP RIKSFÖRBUND, 16 aktiviteter
RBU Skaraborg Resekommittén
Reumatikerförbundet RIKSFÖRBUND, 24 aktiviteter
Riksförbundet FUB RIKSFÖRBUND, 11 aktiviteter
RSMH RIKSFÖRBUND, 99 aktiviteter
Röda Korset Centrum Carl Johankretsen
Röda Korset Mellersta Samverkansrådet
Röda Korset Norra Samverkansrådet
Röda Korset Södra Samverkansrådet
Strokeföreningen Ystad med omnejd
Svensk Dövgolf
Svenska Diabetesförbundet RIKSFÖRBUND, 1 aktivitet
Svenska Ridsportförbundet RIKSFÖRBUND, 19 aktiviteter
Sverigefinska Synskadadeförbundet
Sverigefinska Synskadadeförbundet Norrbotten
Synskadades Riksförbund Växjö
Söderåsens Forsgårds Natur- och Upplevelseförening
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VI AVSLUTAR... 
...med en bild som visar en av årets stora humanitära katastrofer. En katastrof 
som fortfarande pågår, för just nu befinner sig runt 60 miljoner människor på flykt, 
hälften av dem är barn. Det är den högsta siffran sedan andra världskriget. 
Radiohjälpen har ett antal partnerorganisationer som arbetar på plats runt om 
i världen - både med att hjälpa människor på plats och med hjälp till dem som 
tvingats lämna sina hem.  FOTO: PER BYMAN

Skribenter: Per Byman, Annika Francke, Perina Stjernlöf, Anne Suni, Linnéa Westring

Grafisk form: Anna Wikståhl. Tryck: Tryckservice, Ängelholm
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Radiohjälpen, 105 10 STOCKHOLM

Besöksadress: Oxenstiernsgatan 26, Stockholm

Telefon: 08/784 00 00

E-mail: radiohjalpen@svt.se
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