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Generalsekreteraren har ordet

Jag vill börja med att tacka alla som på olika sätt 
stöder ActionAid och vårt arbete med att minska 
fattigdom och skapa förutsättningar för att flickor 
och kvinnor ska kunna ta makt över sina liv. 
 
2021 startade med en känsla av hopp, hopp över 
att vaccinet mot Covid-19 äntligen var på plats och 
att vi alla nu skulle få ett skydd och kunna återgå 
till livet som vi mindes det innan pandemin. Men 
när vaccindistributionen rullades ut blev även detta 
ett tydligt exempel på hur den ojämna fördelningen 
av världens resurser slår mot människor som redan 
lever i en utsatt situation. I många länder där vi 
arbetar hör vi hur vaccinet inte räcker till alla och i 
andra länder, där det finns en tradition av desinfor-
mation och misstro mot regeringar, ser vi istället ett 
starkt motstånd mot att ta vaccinet. Samtidigt som 
vi i Sverige nu återgår till det normala, pågår en 
intensiv smittspridning i många andra länder. 

2021 var även ett år som präglades av flera huma-
nitära katastrofer. I februari inleddes en statskupp 
i Myanmar som ett år senare har drivit nära en 
miljon människor på flykt. I maj inledde Israel en 
11 dagar lång offensiv med bombningar i Gaza, 
med en omfattande mänsklig och materiell 
förödelse som följd. I augusti drabbades Haiti av 
en kraftig jordbävning som lämnade över 650 000 
människor hemlösa och i akut behov av humanitärt 
stöd. Inbördeskriget i Tigray, Etiopien, intensifie-
rades under 2021 och humanitär hjälp har i flera 
omgångar stoppats. Kriget har bidragit till matbrist 
i hela regionen och miljontals människor riskerar 
att dö av svält. När Talibanerna intog och tog över 
makten i Afghanistan i augusti sattes 20 års arbete 
för framför allt flickors och kvinnors rättigheter ur 
spel.  

ActionAid arbetar i alla dessa områden, med 
intensiva insatser och med ett fokus på kvinnors 
ledarskap och inflytande. Tillsammans med våra 
samarbetspartners och de människor som ofrivilligt 
hamnat mitt i katastrofen, drivs arbetet med åter-
uppbyggnad, akut humanitärt stöd och skydd samt 
försvarande och främjande av mänskliga rättigheter. 

2021 var även året innan historien återigen skulle 
skrivas om, då ett krig utbröt i Europa. I skrivande 
stund pågår kriget i Ukraina fortfarande, miljontals 
människor har flytt och ingen vet vad Putins nästa 
steg kommer vara. 

Detta krig påverkar inte bara Europa utan de som 
redan lever i en utsatt situation kommer 
återigen att drabbas hårt på sikt. Med minskad 
tillgång till mat och stigande priser på bränsle och 
spannmål riskerar människor att kastas in i 
djupare fattigdom. ActionAid är på plats vid 
gränsen till Ukraina för att säkerställa ett 
humanistiskt, säkert och tryggt mottagande av 
de som nu tvingas fly landet. Men vi lämnar inte 
andra områden för det. Tvärt om fortsätter vårt 
intensiva arbete i de 46 länder som vi verkar i. 

En av ActionAids styrkor är att vi, genom vårt ut-
präglade arbete med att driva insatser och föränd-
ring med kvinnor i fokus, ser att tryggheten ökar 
även i de humanitära katastroferna. Med 
uthållighet och målmedvetna insatser 
fortsätter arbetet även långt efter att en katastrof 
har inträffat. Vi agerar i det akuta och håller ut 
i det långsiktiga arbetet. När en ny katastrof tar 
allmänhetens och medias fokus finns vi kvar. 

Med ett katastrofintensivt år i ryggen är det lätt 
att känna misstro och hopplöshet inför framtiden. 
Samtidigt får vi inte glömma att det, trots bakslag, 
också sker positiva förändringar. I Guatemala ser 
vi hur människor som drabbats hårt av klimatför-
ändringar, står allt starkare med ny kunskap om 
hur de ska hantera akuta kriser till följd av över-
svämningar. I Bangladesh ser vi hur flickors skol-
gång prioriteras på platser där det tidigare varit 
otänkbart att ge flickor samma tillgång till utbild-
ning som pojkar. En del av de här förändringarna 
kan du läsa om i den här årsberättelsen, som jag 
hoppas ska ge dig en god bild av de förändringar 
som ActionAid varje dag arbetar för att 
åstadkomma i världen. 

Låt oss tillsammans hoppas att 2022 är året då 
det vänder igen. Att vi detta år, trots en förödande 
start, tillsammans kan ta fler viktiga steg mot en 
fredligare, tryggare och rättvisare värld.

Vi finns på plats – även när strålkastarljuset lagt sig

Jennifer Vidmo,  
Generalsekreterare  

ActionAid Sverige
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Under 2021 inträffade flera händelser som på olika sätt har inverkan på ActionAids 
arbete och de flickor och kvinnor vars rättigheter vi arbetar för att försvara och stärka. 

Händelser i vår omvärld

Covid-19 har drabbat hela världen i olika stor 
utsträckning. I Indien fick pandemin förödande 
konsekvenser under 2021. Stora delar av samhället, 
däribland skolor, stängdes ner. På grund av akut 
brist på sjukhussängar, syrgas och medicin dog 
tusentals människor varje dag under framför allt 
maj och juni 2021. ActionAid arbetade i flera av de 
värst drabbade regionerna med att dela ut hygien-
artiklar, ge ekonomiskt stöd och med insatser för 
att stoppa det ökade våldet mot kvinnor.

Under 2021 inträffade flera allvarliga naturkatastrofer 
och konflikter i världen. Kvinnors och flickors behov i 
humanitära kriser förbises ofta vilket gör att de drabbas 
oproportionerligt hårt. Genom att utbilda kvinnor i 
ledarskap och katastrofberedskap säkerställer ActionAid 
att kvinnor kan ta ledande roller i humanitära insatser 
och därmed få sina behov tillgodosedda i högre 
utsträckning. Under 2021 arbetade vi med  humanitära 
insatser, ledda av kvinnor, i bland annat Haiti, 
Afghanistan, Bangladesh, Etiopien och Indien.  

Efter sommaren eskalerade den humanitära krisen 
snabbt i Afghanistan efter att USA och resten av de 
internationella fredsstyrkorna lämnade landet. 
Hundratusentals människor tvingades på flykt i sitt 
eget land och majoriteten av dessa var flickor och 
kvinnor. Tack vare starka relationer med lokala 
partners kunde ActionAids arbete fortsätta. 
Insatserna fokuserades till att tillgodose grundläg-
gande behov på de mest utsatta platserna, dela ut 
matpaket och kontanter samt att identifiera behov 
och skydda flickor och kvinnor från våld. Insatserna 
fortsätter under 2022 då läget är fortsatt allvarligt.

Katastrofintensivt år

I maj eskalerade konflikten mellan 
Israel och Palestina. Det ockuperade 
Gaza utsattes för kraftiga bomb-
attacker i flera veckors tid och minst 
257 palestinier miste livet. ActionAid 
har verksamhet inne i Gaza och på 
Västbanken och arbetade intensivt 
för att nå ut till de mest utsatta 
grupperna under och efter den 
mest kritiska tiden.

Upptrappad konflikt 
mellan Israel & Palestina 

Covid-19 i Indien

Akut läge i Afghanistan 
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ActionAid är en global federation som finns i 46 länder och som har bekämpat fattigdom 
och orättvisor i 50 år. Vår grund bygger på principen om alla människors lika värde och rätt 
att kunna påverka sina liv. Flickors och kvinnors rättigheter står i centrum, eftersom jämställd-
het är en förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling. Även kvinnors ledarskap är centralt, 
både för att stärka kvinnors möjlighet att kunna äga makten över sina egna liv och hävda sina 
rättigheter och för att kvinnors ledarskap har positiv inverkan på hela samhällens utveckling.  
 

ActionAid i världen

Vår förändringsteori

Samarbete 
Därför samarbetar vi 
alltid med andra 
lokala gräsrots-
organisationer och 
med de människor som 
lever i de områden där 
vi är verksamma. 

Lösningar 
Vi skapar möjligheter, 
plattformar och sprider 
kunskap som främjar 
människors egen kamp 
och strävan efter att 
identifiera behov, hitta 
lösningar och ställa 
ansvariga myndigheter 
och beslutsfattare 
till svars.  

Lokal organisering 
När människor som själva lever i 
utsatthet har makt och möjlighet  
att organisera sig för att påverka 
orättvisor – då sker verklig föränring.

Flickor och kvinnor 
I alla sammanhang är flickor  
och kvinnor våra främsta  
målgrupper, eftersom de ofta  
är mest utsatta och eftersom  
jämställdhet är en förutsättning för 
hållbar utveckling. Ofta är det de 
lokala kvinnorna som leder och 
utvecklar arbetet. 

Genom vårt långsiktiga perspektiv och starka lokala förankring kan vi, tillsammans med de 
människor vi arbetar med, stå emot bakslag och vara beredda att agera i avgörande stunder för 
att främja hållbar utveckling. Som global federation med ett gemensamt sekretariat och lokal 
närvaro i 46 länder kan ActionAid bidra med spetskompetens och resurser. På så vis blir vi 
både effektiva och kraftfulla i de frågor vi vill påverka, såväl globalt som lokalt.
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ActionAid Sverige 
ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och medlem i den globala ActionAid-
federationen. Vi arbetar för att minska fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus 
på att stärka flickors och kvinnors rättigheter. 

All verksamhet som ActionAid Sverige är med och bidrar till finansieras av företag, 
privatpersoner, institutionella givare och stiftelser. I samarbete med våra internationella 
partners bidrog vi under 2021 till arbetet i 17 av de 46 länderna inom ActionAid-
federationen. En översikt av detta finns att läsa på sid 7. Utöver det globala arbetet 
bedriver vi även verksamhet i Sverige, med fokus på att stoppa kvinnlig könsstympning 
och mildra de negativa konsekvenserna för de individer som utsätts. 

Vår vision är en rättvis, jämlik och 
hållbar värld där alla människor 
har möjlighet att forma sin 
tillvaro och leva ett liv fritt från 
fattigdom och förtryck.

Vårt uppdrag är att bekämpa 
fattigdom och arbeta för 
jämställdhet, jämlikhet och 
rättvisa för alla. 

Humanitära  
insatser

Klimaträttvisa
Rätten till 
sin kropp

Utbildning 
och försörjning

Vi fokuserar på fyra frågor som alla är centrala i arbetet med att stärka flickors och 
kvinnors rättigheter och skapa en mer rättvis och jämlik värld. Läs mer om respek-
tive fråga och vilka förändringar vi uppnår på sid 8-12. 

Våra fokusområden
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Afghanistan: Humanitärt 
stöd. Öka tillgången till 
rent vatten, sjukvård och 
utbildning. Stärka kvin-
nors och flickors status i 
samhället.

Bangladesh: Humanitärt 
stöd i samband med tor-
ka. Stärka motståndskraft 
inför klimatförändringarnas 
effekter. Utbilda i påver-
kansarbete och katastrof-
beredskap. Förebygga och 
stoppa könsbaserat våld 
samt stärka flickors rätt till 
utbildning. 

Brasilien: Utbilda människor, främst 
unga som bor på landsbygden, i de-
ras rättigheter och försörjningsmöjlig-
heter. Motverka könsbaserat våld och 
öka tillgången till rent vatten.

Guatemala: Stärka 
kvinnors beredskap att 
hantera klimatförändring-
arna och hitta hållbara 
försörjningsmetoder. 

Indien: Humanitärt stöd i sam-
band med ökad smottspridning 
av covid-19. Bekämpa könsba-
serat våld, öka tillgången till rent 
vatten, hälsa och utbildning. 
Säkerställa att kvinnor som ar-
betar inom hushållssektorn får 
sina rättigheter tillgodosedda.

Liberia: Stärka 
HBTQIA-personers 
rättigheter. 
 

Nigeria: Bekämpa 
kvinnlig könsstymp-
ning och stärka flick-
ors och kvinnors rätt 
till sin kropp. Stärka 
rätten till utbildning, 
tillgång till dricks-
vatten och sjukvård, 
samt hållbara försörj-
ningsmetoder.

Palestina: Humanitärt stöd i sam-
band med upptrappning av konflikt 
mellan Israel och Palestina. Stärka 
ungdomars och kvinnors ledar-
skapsförmågor, främja kvinnors  
ledarskap samt förbättra samhäl-
lets motståndskraft. Upprätta säkra 
zoner för våldsutsatta kvinnor, 
förbättra avfallshantering, samt 
utbilda i katastrofriskreducering. 

Sverige  
Förebygga och stoppa 
kvinnlig könsstymp-
ning, stärka flickors 
och kvinnors rättig-
heter och rätt till sin 
kropp. 

Uganda: Främja demokratiska 
rättigheter. Stärka kvinnors 
landrättigheter och rätt till sin 
kropp, ge stöd till hiv-smitta-
de samt stärka flickors rätt till 
utbildning.

Vietnam: Öka 
samhällens mot-
ståndskraft genom 
att utbilda i ka-
tastrofhantering. 
Stärka flickors och 
kvinnors rättigheter 
och utbilda i hållbart 
jordbruk.

Zimbabwe
Förbättra kvalitén på 
skolundervisningen. 
Stärka ungdomars le-
darskapsförmågor samt 
främja flickors och 
kvinnors rättigheter. 

Sierra Leone: Stoppa 
könsbaserat våld och 
stärka kvinnors infly-
tande i samhället. Öka 
tillgången till rent vatten, 
mat, utbildning och 
sjukvård.

Senegal: Stärka 
landsbygdens 
motståndskraft 
inför klimatför-
ändringar samt 
utbilda kvinnor 
i ledarskap och 
hållbar försörj-
ning. 

ActionAid Sverige - vår geografiska närvaro 2021 
Under 2021 har ActionAid Sverige varit med och bidragit till att genomföra verksamhet i 17 av  
de 46 länderna inom ActionAid-federationen. Det här är vad vi fokuserat på i respektive land. 

Tanzania:
Bekämpa kvinnlig köns-
stympning, stärka flickors
och kvinnors rättigheter,
öka tillgången till rent vat-
ten och främja människors
rätt att kunna utöva sina
demokratiska rättigheter.

Etiopien: 
Humanitärt 
stöd i samband 
med konflikt 
och matbrist i 
Tigray.

Haiti: Humanitärt 
stöd i samband 
med jordbävning.
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Vårt arbete och våra resultat
Utbildning och försörjning 
 
 

På ön Mafia, utanför Tanzanias 
kust, har starka kulturella och 
religiösa normer länge gjort att 
flickors utbildning inte priorite-
ras i lika hög grad som poj-
kars. Istället för att gå i skolan 
har många tonårstjejer blivit 
bortgifta i unga år. Genom ett 
långsiktigt och målmedvetet 
arbete har ActionAid, 
tillsammans med andra 
organisationer och invånarna 
på Mafia, lyckats vända den 
negativa utvecklingen. 

Arbetet har handlat om att 
stärka flickors och kvinnors 
rättigheter, med ett särskilt 
fokus på flickors rätt att gå i 
skolan. En viktig metod har 
varit att engagera öns kvinnor 
och mammor. 

Hadija, 54 år, berättar, "Jag är 
mycket stolt över ActionAids 
arbete på Mafia. Jag minns att 
jag blev inbjuden till ett infor-
mationsmöte med min man 
första gången 2008. Eftersom 
alla i byn var inbjudna tillät 
min man mig att vara med. 

Flickor på Mafia får äntligen gå i skolan 

Kvinnor på Mafia fick nämligen 
inte delta i möten, utbildningar 
eller andra sammankomster. 
Kvinnorna skulle stanna hem-
ma, laga mat och ta hand om 
familjen.”

Informationsmötet handlade 
främst om kvinnors rättigheter 
och könsroller. När ActionAid 
i slutet av mötet efterfrågade 
kvinnor till en nystartad grupp 
anmälde sig Hadija. 

”ActionAid började utbilda oss 
i flickors och kvinnors rättig-

heter. I kvinnogruppen kunde 
vi identifiera många 
utmaningar i vårt samhälle, 
särskilt för våra döttrar”.

Hadija är idag ordförande för 
det som numera är en lokal 
kvinnorättsorganisation, som 
ActionAid stöttar. På ön finns 
det idag totalt 23 mamma-
grupper. Fler klassrum och 
separata toaletter för flickor 
har inrättats. Idag går 98,9 % 
av flickorna ut grundskolan 
med godkända betyg på ön 
Mafia. 

Fler exempel och resultat

Palestina: Många kvinnor i Palestina lever helt 
i avsaknad av grundläggande mänskliga rättig-
heter. Samhällsstrukturer och normer gör att 
de ofta är ekonomiskt beroende av sina män 
och utsätts i hög grad för våld och övergrepp. 
ActionAid arbetar för att stärka kvinnors 
självständighet, frihet och rätt till egen för-
sörjning. Under 2021 utbildades bland 
annat 26 kvinnor i affärsutveckling och 17 
kvinnor fick ekonomiskt bidrag och coachning 
för att kunna förverkliga sina affärsprojekt. 

Bangladesh: I Bangladesh gifts många flickor 
bort istället för att gå i skolan. I området 
Champapur, vid kusten i södra delen av lan-
det, har ActionAid etablerat samarbeten med 
områdets skolor och startat kvinnogrupper 
som utbildats i betydelsen av flickors skolgång. 
Kvinnorna har spridit informationen och särskilt 
riktat in sig på män med döttrar. Arbete har gett 
resultat och andelen flickor som går i skolan 
har ökat från 37 % (2019) till 58,5 % (2021). 

Foto: Amri Lutera/ActionAid
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Vårt arbete och våra resultat
Rätten till sin kropp 

Aissatou Diouf bor i staden Fatick, som ligger i 
den sydvästra delen av Senegal. Hon är mamma 
till fem barn, fyra flickor och en pojke. Hon är 
också kommunalråd och representant för 
ActionAids arbete mot könsbaserat våld i  
Senegal.  

”Tack vare utbildning som jag fått genom 
ActionAid kan jag nu stå upp för kvinnors rättig-
heter i mitt samhälle”  
 
Aissatou är rådgivare till många kvinnor i 
regionen. Genom sin kunskap har hon ökat 
kvinnornas medvetenhet om vilka rättigheter de 
har så att de ska slippa bli diskriminerade och 
kunna skydda sig själva och sina döttrar mot våld, 
vilket är vanligt förekommande i landet. 

Bland annat informerar Aissatou gifta kvinnor 
om vikten av att ha vigselbevis eftersom det ger 
dem en juridisk och ekonomisk säkerhet och kan 
bidra till att de får professionell hjälp i frågor som 
rör deras rättigheter, till exempel rätten till sin 
egen kropp. Sedan hon själv fick sitt vigselbevis 
har det gett henne många yrkesmässiga fördelar 
som hon inte tidigare var medveten om.

Aissatous kunskap ger kvinnor kraft att stå upp mot våldet

Fler exempel och resultat

Foto: Khady Sow, ActionAid

Nigeria: Tillgång till sjukvård är en grundläg-
gande rättighet, ändå dör en gravid 
kvinna eller ett nyfött barn var elfte sekund 
i världen. I Nigeria är problemet utbrett och 
många kvinnor föder barn helt i avsaknad av 
säker vård. I Deltaområdet i Nigeria har 
utvecklingen börjat gå åt rätt håll. Efter lokal 
organisering och påverkansarbete från 
ActionAid och andra aktörer beslutade 
hälsomyndigheten i landet att bygga ut och 
modernisera en av de befintliga vårdcentra-
lerna. I slutet av 2021 hade 500 barn fötts på 
den nya kliniken.

Zimbabwe: När Cyklonen Idai slog till mot 
Zimbabwe, 2019, drabbades hundratusentals 
människor. Inte minst kvinnor led stor skada 
i form av utebliven försörjning och ökat våld. 
I Chimanimani-regionen, i sydöstra delen av 
landet, satta ActionAid in flera åtgärder för att 
minska kvinnornas utsatthet – däribland ett 
nytt rapporteringssystem som gjorde det  
lättare att anmäla könsbaserat våld. Vi arbe-
tade även med kunskapshöjande för både 
män och kvinnor. Under 2021 kom rapporter 
om att våldet mot kvinnor minskat avsevärt i 
regionen sedan arbetet startade. 
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Vårt arbete och våra resultat
Rätten till sin kropp 

Hur ser situationen ut i Sverige gällande 
kvinnlig könsstympning? 
Sverige är ett av de EU-länder där högst 
andel av befolkningen har sitt ursprung i 
länder där könsstympning är vanligt före-
kommande. Enligt Socialstyrelsen har cirka 
38 000 flickor och kvinnor som lever i 
Sverige blivit utsatta, men vår och andras 
forskning visar att mörkertalet kan vara stort. 
 
Få aktörer i Sverige fokuserar på könsstymp-
ning. Arbetet är ofta fragmenterat, med fokus 
på informationsspridning och inte sällan 
beroende av engagerade eldsjälar. Det råder 
brist på trygga rum och arbetsmetoder som 
ger plats åt de individer som är direkt eller 
indirekt berörda.

Hur arbetar ActionAid i Sverige?
Arbetet handlar främst om att skapa trygga 
rum för kvinnor som blivit utsatta eller riske-
rar att utsättas för könsstympning. Vi an-
ordnar träffar utifrån vår forskningsbaserade 
samtalsmetod, ReflectionAction, som bygger 
på att de berörda kvinnorna får möjlighet att 
prata öppet, dela erfarenheter och hitta vägar 
framåt. 

Vi sprider även information till personer som 
är berörda och till yrkesverksamma som 
kommer i kontakt med dem. 

En central del handlar om att skapa kontakt-
ytor mellan de berörda kvinnorna och yrkes-
verksamma inom till exempel vården. Under 
2021 anordnade vi flertalet samtalsträffar för 
kvinnor som är direkt berörda av könsstymp-
ning, men också ett antal dialogmöten där de 
berörda individerna och relevanta yrkesgrupper 
fick möjlighet att träffas och prata direkt med 
varandra. Vi talade även på tre större konferen-
ser där vi spred information om frågan samt 
vårt arbete och metod. 

En annan viktig del i arbetet är påverkansarbe-
te på europeisk och nationell nivå. Här samar-
betar vi med organisationer i Sverige, kollegor 
i världen och det europeiska nätverket, End-
FGM. 

Vad tror du är den viktigaste nyckeln för att 
förebygga och stoppa kvinnlig könsstympning?
Att de som är direkt berörda får möjlighet att 
vara involverade och ledande i arbetet. Att de 
får chans att göra sin röst hörd, utbyta erfaren-
heter och dela kunskap för att på så sätt skapa 
förändring. Det är också viktigt att jobba med 
attitydförändringar för att komma till roten med 
problemet, som handlar om jämställdhets-
frågor och kvinnors rätt att bestämma över sin 
egen kropp. Därför är det viktigt att vi arbetar 
tillsammans med andra, både i Sverige och på 
global nivå.

I Sverige arbetar ActionAid för att stoppa 
kvinnlig könsstympning och mildra de 
fysiska och psykiska konsekvenser som 
övergreppet innebär för flickor och
kvinnor som utsätts. 

Arbetet mot kvinnlig könsstympning i Sverige

Karolina Karlsson, 
projektledare för 
ActionAid Sveriges 
programverksamhet, 
berättar om hur arbetet 
i Sverige går till.
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Vårt arbete och våra resultat
Klimaträttvisa

Fler exempel och resultat

Nargis, 35, bor i Champapur, i sydvästra de-
len av Bangladesh. Här är klimatförändring-
arnas effekter påtagliga och många familjer 
drabbades oerhört hårt när den värsta tor-
kan på många år bredde ut sig i april 2021. 
Flickor och kvinnor, som ofta bär ansvaret 
för att hämta vatten, drabbades särskilt hårt 
då de tvingades gå långa sträckor, vilket 
ytterligare ökade deras utsatthet och risk att 
bli utsatta för våld och övergrepp. 

För att tillgodose de mest akuta behoven 
satte ActionAid upp vattenstationer, spred 
information och delade ut vattenreningsta-
bletter till totalt 1 640 hushåll i regionen. I 
Nargis område har vi nu även kunnat instal-
lera brunnar som försörjer totalt 133 famil-
jer med dricksvatten. För Nargis, som har 
behövt gå långa sträckor varje dag för att få 
tillgång till vatten, innebär brunnen början 
på ett nytt liv

”Människor som aldrig upplevt vattenbrist kan inte föreställa sig 
hur det är.”

Guatemala: I området Guatepeque i södra Guatemala blir översvämningar allt vanligare till 
följd av klimatförändringarnas effekter. Då många människor, inte minst kvinnor, försörjer sig 
på småskaligt jordbruk, innebär detta stora utmaningar för människors inkomst och mat-
försörjning. Under 2021 utbildade ActionAid 100 personer i att hantera de akuta behov som 
kan uppstå vid en översvämning. 38 kvinnor har även ingått i en särskild grupp med syftet 
att stärka kvinnors roll och delaktighet i arbetet. Detta har lett till att kvinnorna har kunnat 
delta i beslut och göra sina röster hörda i större utsträckning, vilket gjort att deras behov 
hörsammats i högre grad, både i akuta lägen och i det långsiktiga utvecklingsarbetet. 

Foto: Md. Ariful Islam/ActionAid
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Vårt arbete och våra resultat
Humanitära insatser

Fler exempel och resultat

”Det är viktigt att vi kvinnor leder insatserna”
Ysnelle Jean, 36, bor staden Roseaux, 
i den sydvästra delen av Haiti. Hon är 
sömmerska och mor till fyra barn. Hon 
är också en av de kvinnor som utbildats 
i ledarskap och katastrofberedskap av 
ActionAid. När den kraftiga jordbävning-
en, med en magnitud på 7,2 slog till 
mot Haiti i augusti 2021, var hon en av 
de första att agera. 
 
”Tidigare, efter en jordbävning, storm 
eller annan typ av naturkatastrof, åsido-
sattes vi kvinnor och männen fick i upp-
gift att leda arbetet. Det ledde ofta till 
att de missbrukade sin makt och många 
kvinnor utsattes för våld och övergrepp. 
Med ActionAid har vi byggt upp ett nät-
verk av kvinnliga ledare som utbildats 
och nu har vi den kunskap som krävs 
för att rycka ut i nödsituationer. Vi har 
blivit kända för att kunna hjälpa till i 
nöd”, berättar Ysnelle.  

Genom sin kunskap kunde Ysnelle väg-
leda många människor i räddningsarbe-
tet och berätta hur de skulle göra för att 
frigöra de som fastnat i rasmassorna.  
 
En viktig prioritering under arbetet var 
att säkerställa skyddet för flickor och 

kvinnor, eftersom våld och sexuella över-
grepp mot kvinnor och flickor ökar efter 
en katastrof. Som kvinna kunde Ysnelle 
lättare få kontakt med många av de  
kvinnor och flickor som nyligen blivit 
hemlösa och därmed levde i stor 
utsatthet. 

Även om de mest akuta läget är över fort-
sötter ActionAids arbete i Haiti. Förödelsen 
och skadorna på människors liv och hälsa 
är fortfarande mycket omfattande. 

Foto: Fabienne Douce/ActionAid

Indien: I maj 2021 ökade spridningen av 
covid-19 dramatiskt i Indien. ActionAid 
kunde snabbt bistå med stöd och nådde 
totalt ut till nära sju miljoner människor med 
hygienartiklar, ekonomiskt stöd och insatser 
för att stoppa våld mot kvinnor. Som alltid 
genomsyrades de humanitära insatserna 
av ett starkt fokus på kvinnors ledarskap, 
trygghet och inflytande. 

Afghanistan: Den allvarliga utvecklingen i  
Afghanistan har försatt människor i en djup 
och svår humanitär kris. ActionAid finns på 
plats i sju av landets provinser och insatserna 
under 2021 har varit fokuserade till att till-
godose grundläggande hygienbehov, dela ut 
matpaket, skydda kvinnor och flickor från våld 
samt ge ekonomiskt stöd för att hjälpa familjer 
att köpa mat och andra förnödenheter. 
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Våra resurser
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Insamling
Under 2021 genomförde ActionAid Sverige flera kampanjer för att belysa arbetet för flickors 
och kvinnors rättigheter och samla in medel till våra insatser. Här är några nedslag från året. 

I samband med internationella 
mensdagen, den 28 maj, upp-
märksammade vi hur ojämn 
fördelningen av mensskydd är i 
världen. I synnerhet för 
flickor och kvinnor på flykt. 
Pengarna som samlades in 
vidareförmedlades till Bangla-
desh där ActionAid arbetar i värl-
dens största flyktingläger, Cox’s 
Bazar. På en vecka samlade vi in 
pengar motsvarande värdet av 
1 820 mensskydd och 344 
hygienkit för flickor och kvinnor 
som lever i lägret. 

Internationella mensdagen, 28 maj

Julkampanj 2021

Ansvarsfull hantering av medel 

ActionAid Sverige kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll som styr vilka organisationer 
som har rätt att ha ett insamlingskonto, ett så  
kallat 90-konto. Vi är också medlemmar i  
branschorganisationen, Giva Sverige, som 
arbetar för ett tryggt och ökat givande. 

Totalt skänkte 16 280  
personer en gåva till 
ActionAid Sveriges 
arbete under 2021. 
I slutet av året hade vi 
6 309 faddrar och 
6 055 månadsgivare.  
 

I årets julkampanj uppmärk-
sammade vi betydelsen 
av kvinnors ledarskap i ka-
tastrofer och uppmanade 
människor att skänka en gåva 
eller köpa ett gåvokort så att 
ActionAid kan utbilda ännu 
fler kvinnor i katastrof- och 
krisberedskap. Totalt samlade 
vi in 1 494 000 kronor i  
samband med årets julkam-
panj. 

Internationella 
kvinnodagen
I samband med den 
internationella kvinno-
dagen den 8 mars 
belyste vi det själv-
klara och angelägna 
faktumet att kvinnor 
och män ska ha lika 
rättigheter. Genom 
en kampanj där nya 
månadsgivare fick 
en tygkasse, med ett 
feministiskt budskap 
rekryterade vi totalt 
75 nya månadsgivare. 
Kassen är designad av 
Jessica Hallbäck. 
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Kommunikation och påverkan

16 192 följare på Facebook 

2 873 följare på Instagram 

3 869 följare på Twitter 

1 085 följare på LinkedIn 

Media 

Medlemstidning Sociala medier
Vår medlemstidning re:Action skickas ut två 
gånger per år till alla privatpersoner och 
företag som regelbundet engagerar sig i vårt 
arbete. Under 2021 nådde tidningen totalt 
12 000 hushåll. 

Under 2021 omnämndes ActionAid Sverige i 26 redaktionella artiklar i svensk press. Av dessa var tre 
debattinlägg eller krönikor författade och signerade av ActionAid.  

Sociala medier är en viktig kanal för oss 
för att kommunicera med allmänheten 
och informera om aktuella händelser och 
förändrngar som vi bidrar till. Under 2021 
ökade antalet följare i tre av våra fyra 
mest prioriterade kanaler. 

Altinget, 27 april, 2021. 
Debattinlägg om Sveriges arbete 
med att förebygga och stoppa 
kvinnlig könsstympning

Omvärlden, 20 september, 
2021. Debattinlägg om den 
humanitära krisen i Afghanistan 
och vikten av att hjälpen når 
fram till de mest utsatta.

FuF, Utvecklingsmagasinet, 11 
oktober, 2021. Krönika om flick-
ors rättigheter och framtid på 
internationella flickdagen.
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Miljö och hållbarhet 
Vårt bidrag till de globala hållbarhetsmålen 

FN:s hållbarhetsmål integrerar tre dimensioner 
av hållbar utveckling; sociala, ekonomiska och 
miljömässiga. Det övergripande syftet är att 
säkerställa mänskliga rättigheter för alla. Samtliga 
mål går i linje med ActionAids arbete och visar 
på komplexiteten i det arbete som bedrivs för 
att skapa en hållbar utveckling. 

Inom ramen för det arbete som ActionAid 
Sverige driver och stöttar fokuserar vi främst på 
följande mål.  
 
Mål 1: Ingen fattigdom: ActionAid bidrar till detta 
mål genom att bland annat stärka kvinnors 
möjlighet till hållbar försörjning, utbilda kvinnor 
i katastrofberedskap och påverkansarbete samt 
stärka flickors rätt till utbildning.  
 
Mål 4: God utbildning för alla: ActionAid arbe-
tar för att stärka flickors rätt och möjlighet till 
utbildning. Bland annat genom att förebygga och 
stopppa barnäktenskap, säkra flickors tillgång till 
mensskydd, sprida kunskap om vikten av ut-
bildning samt säkerställa att flickor kan ta sig till 
skolan på ett tryggt sätt.  

Mål 5: Jämställdhet och kvinnors och flickors 
egenmakt: Vi arbetar mot målet genom 
att öka medvetenheten om flickors och kvinnors 
rätt till sin kropp och förebygga och stoppa alla 

former av våld mot flickor och kvinnor, som 
kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och 
mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar också för att 
flickor och kvinnor ska ha samma möjlighet till 
makt och inflytande som pojkar och män. Detta 
gör vi genom att främja flickors rätt till utbild-
ning samt genom att utbilda kvinnor i ledarskap, 
påverkansarbete och egen försörjning. 
 
Mål 10: Minskad ojämlikhet: Flickor och kvinnor 
drabbas hårt av den ojämna fördelningen av 
makt och resurser i världen. Därför står deras 
rättigheter i centrum för alla ActionAids insatser 
i strävan efter en mer jämlik värld. Vi arbetar 
mot detta mål genom att bland annat stärka 
flickors och kvinnors rätt till utbildning, försörj-
ning och inflytande.  
 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna: Flick-
or och kvinnor som redan lever i utsatthet 
drabbas hårt av klimatförändringar. Vi strävar 
mot detta mål genom att stärka deras mot-
ståndskraft mot klimatförändringarnas effekter 
och genom att lära ut hållbara försörjnings-
metoder. Som federation strävar vi själv-
klart mot att ha minsta möjliga klimatavtryck. 

Översikt över 
Agenda 2030 
och de 17 
globala hållbar-
hetsmålen som 
togs fram 2015 
och som ska 
vara uppfyllda 
2030 i alla värl-
dens länder.  
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Förvaltningsberättelse
Härmed avger styrelsen och generalsekreteraren för ActionAid International Sweden (ActionAid
Sverige) följande årsredovisning.

Allmänt om verksamheten
ActionAid är en global federation som finns i 46 länder och som arbetar för en mer rättvis, jämlik och 
hållbar värld fri från fattigdom. ActionAid grundades 1972 och var bland de första internationella 
organisationerna att arbeta rättighetsbaserat. ActionAid är religiöst och partipolitiskt oberoende. Vi finns 
lokalt förankrade och arbetar alltid tillsammans med andra lokala organisationer och med de människor 
som lever i de områden där vi är verksamma. ActionAid-federationens globala sekretariat ligger i  
Johannesburg, Sydafrika.

ActionAids förändringsteori utgår från att verklig förändring sker när människor som lever i utsatthet  
och/eller utsätts för diskriminering och övergrepp kan organisera sig för att påverka orättvisor och  
ojämlika maktstrukturer.

ActionAid Sverige grundades 2006 och är medlem i den internationella ActionAid-federationen. Vi har 
skapat en identitet i Sverige som en rättighetsbaserad organisation med ett särskilt fokus på kvinnors  
och flickors rättigheter, då det är en förutsättning för jämlikhet och hållbar utveckling. Som medlem i  
ActionAid-federationen bidrar vi aktivt inom flera strategiskt viktiga områden. Det högsta beslutande 
organet inom ActionAid-federationen är det internationella årsmötet där nationella och internationella 
styrelserepresentanter deltar. ActionAid Sverige deltar aktivt på årsmötet och följer de gemensamt fattade 
beslut som tas. ActionAid Sveriges strategiska inriktning, tematiska prioriteringar och treårsplan är i linje 
med den globala strategin för hela ActionAid-federationen.

ActionAid Sverige är en ideell förening som leds av en ideell styrelse. Verksamheten finansieras genom 
gåvor och bidrag från privata och institutionella givare, stiftelser och företag. Genom de medel som 
ActionAid Sverige samlar in bidrar vi till ActionAids globala rättighetsarbete.

Ändamål och uppgifter (enligt ActionAid Sveriges stadgar antagna vid årsmötet 2017-05-21):
Med visionen, uppdraget och värderingarna som bas, och med en feministisk utgångspunkt, verkar  
ActionAid Sverige för ett hållbart och jämlikt samhälle i världen.

• Vi arbetar för att uppnå social rättvisa, jämställdhet och utrotning av fattigdom genom att omfördela 
makt och resurser, stärka motståndskraften hos samhällen och sociala rörelser, och uppnå full respekt  
för de mänskliga rättigheterna för människor som lever i fattigdom och utanförskap.

• Vi har ett särskilt fokus på kvinnors rättigheter i allt det vi gör.

• Vi allierar oss med solidaritetsrörelser i Sverige och världen i kampen för rättvisa, mot ojämlik fördelning 
och strukturell diskriminering.

• Vi främjar engagemang och innovation hos de vi möter och länkar samman olika delar av samhället för 
en gemensam strävan efter förbättring.

• Vi bevakar, informerar, för dialog, påverkar och opinionsbildar för att driva förändring.

• Vi representerar och främjar ActionAid International i Sverige.

• Vi samlar in medel från allmänhet, institutionella och privata givare för vårt långsiktiga arbete såväl som 
för katastrofinsatser.



  20

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inledningen av 2021 präglades av tre större processer och förändringar. En ny organisationsstruktur, 
avslutandet av en större systemrevision och införandet av en ny 3-årig strategisk inriktning 
(SIF 2021–2023). 

Redan i januari sjösattes en ny, mindre och avsmalnad organisation. Organisationsförändringen infördes 
i samband med att ActionAid Sveriges nya SIF 2021–2023 började gälla. Detta innebar ett avsmalnat 
tematiskt fokus och minskat geografiskt avtryck med ambitionen att bidra till större effekt inom mer 
avgränsade frågor och områden.

Under början av 2021 slutfördes även den större systemrevision som initierades och genomfördes på 
uppdrag av ForumCiv. Detta i kombination med genomförda organisationsförändringar ledde till 
tydligare arbetsfördelning, stärkta rutiner och system för projektverksamheten, ekonomihantering och 
intern styrning och kontroll. Under resterande året har dessa rutiner implementerats och avtals-
hantering och projektuppfyllnad förbättrats ytterligare. 

SIF 2021–2023 har även haft stor påverkan på arbetet för att stärka vår identitet och vårt varumärke 
samt hur vi presenterar våra givarerbjudanden. För att uppnå en högre stringens genomfördes under 
året färre kampanjer och stort fokus lades på givarkommunikation och givarvård.

Vårt arbete mot kvinnlig könsstympning i Sverige har fortsatt och vidareutvecklats. Vi har stärkt vårt 
nätverkande arbete och tillsammans med andra organisationer initierat arbetet med ett nationellt 
nätverk. Genom förändrad personalstruktur har teamet kunnat utökats och arbetet fått delvis ny fokus 
med ambitionen att expandera ytterligare framöver. 

ActionAids arbete globalt har även 2021 i hög grad påverkats av pandemin och mycket har ställts om 
till digital verksamhet eller till humanitära insatser för att öka kunskap om smittspridning, sanitära 
åtgärder och till att säkerställa att fler barn har kunnat gå i skolan.

Till följd av pandemin genomfördes ActionAid federationens årsmöte digitalt. Inga besök till program-
verksamheten genomfördes. Istället har all uppföljning och utvärdering skett digitalt. ActionAid Sverige 
har inte heller tagit emot besök från kollegor från federationen under året men vid flertalet tillfällen 
hållit digitala möten och informativa seminarier tillsammans med partners.

Resultat och ställning
Insamlade medel från allmänheten uppgick till 27 471 tkr (28 281 tkr) och totala verksamhetsintäkter
för året uppgick till 33 356 tkr (37 637 tkr). Totalt skänkte 16 280 (16 661) personer en gåva till  
ActionAid Sveriges arbete och i slutet av året hade vi 6 309 (6 907) faddrar och 6 055 (6 140)  
månadsgivare.

Under 2021 hade ActionAid totalt 3 899 tkr (6 389 tkr) i projektkostnader för projekt finansierade av 
ForumCiv för insatser i Guatemala, Liberia, Zambia, Vietnam, Senegal, Somaliland och Palestina. För 
verksamheten i Sverige för att stoppa kvinnlig könsstympning erhöll ActionAid 906 tkr (941 tkr) från 
Jämställdhetsmyndigheten samt 450 tkr från Socialstyrelsen (449 tkr).

Verksamhetskostnaderna uppgick till 32 466 tkr (38 329 tkr) varav ändamålskostnaderna
25 961 tkr (30 390 tkr). Våra insamlingskostnader uppgick till 4 768 (5 420 tkr) och administrations-
kostnader till 1 737 tkr (2 519 tkr). Ändamålskostnader i relation till totala intäkter var 78 procent (81 
procent).

Årets resultat blev 890 tkr (- 693 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 6 774 tkr varav  
1 103 tkr är ändamålsbestämda medel (5 708 tkr och 1 482 tkr). För detaljerad ekonomisk redovisning, 
se följande resultat och balansräkning samt noter.
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Hållbarhetsupplysningar
Arbetsmiljöfrågor har haft hög prioritet under året både på grund av omorganisationen och distansarbete 
på grund av covid-19. För att motverka stress och hög arbetsbelastning har tydliga prioriteringar gjorts i 
verksamheten och för att motverka stillasittande och negativa effekter som hemarbete kan leda till, har 
en daglig friskvårdshalvtimme införts. Under hösten 2021 genomfördes en organisations- 
utvärdering av samtliga organisatoriska förändringar som visade på minskad upplevd stress, större lugn 
och tydligare arbetsfördelning. 

Det arbete som inleddes under 2020 kopplat till rasism och diskriminering har fortsatt och under 2021 
har en ny rekryteringsrutin införts för att säkerställa en kompetensbaserad och inkluderande rekryterings-
process. ActionAid Sverige har även drivit på frågan inom den globala federationen för att stärka arbetet 
för avkolonisering och maktförskjutning inom organisationen. Inom detta område finns fortfarande mycket 
kvar att göra och större fokus kommer att läggas på arbetet under 2022. 

Då inga resor genomförts under året har inga koldioxidutsläpp loggats. 

På vårt kontor strävar vi kontinuerligt efter att minska energi-, vatten- och pappersförbrukning och välja 
miljöcertifierade produkter och leverantörer när det är möjligt. Vi källsorterar och återvinner avfall. Vid 
möten och konferenser där mat serveras, väljer vi i första hand ekologisk, vegetarisk och/eller vegansk 
mat.

Framtida utveckling
En av våra största ödesfrågor framöver är klimatet. Klimaträttvisa är även ett av ActionAid Sveriges 
fokusområden i SIF 2021–2023. Under 2021 har grunden lagts för att driva ett informations- och  
påverkansarbete i Sverige samt att bidra till federationens framtida klimatkampanj. Vårt fokus ligger  
på den koppling som finns mellan klimatförändringar och inskränkningen av flickors och kvinnors   
rättigheter. Vår ambition är att även kunna utöka vår internationella projektverksamhet i linje med  
detta fokus. 

En fortsatt viktig del kopplat till vår internationella projektverksamhet är att bygga starkare och fördjupade 
partnerskap med andra systerorganisationer inom federationen. Med detta arbete vill skapa fler kontakt- 
ytor, öka det gemensamma lärandet samt bättre kunna följa utvecklingen och rapportera verkliga effekter 
av vårt arbete och stöd.

ActionAid Sverige kommer även fortsättningsvis att kontinuerligt vidareutveckla arbetet i Sverige. Här 
bedriver vi löpande verksamhet för att nå ut till kvinnor som har utsatts för eller tillhör en riskgrupp för 
könsstympning. ActionAid är en av få aktörer som arbetar med frågan och som involverar direkt berörda 
i arbetet med att förebygga och stoppa kvinnlig könsstympning. Vi arbetar för att skapa attitydförändring-
ar brett i samhället, för ökad kunskap samt för att säkerställa att de som drabbats eller är i riskzonen får 
den vård och det stöd de har rätt till. Här har ActionAid en fortsatt viktig roll att fylla. Framöver kommer vi 
även eftersträva en fördjupning och breddning av detta arbete och använda beprövade metoder i arbetet 
mot könsbaserat våld.

Samtliga förändringar som har genomförts under 2021, och kanske speciellt de inom identitet och  
varumärkesbyggande, kommer även fortsättningsvis att påverka vår kommunikation och insamling. Under 
2022 planeras en lansering av ett nytt månadsgivarerbjudande ”Girl supporter” som fokuserar på flickors 
rättigheter och bygger på nära rapportering och möjligheten att följa verksamheten i våra partnerländer. 

 
Förvaltning
Årsmötet är ActionAid Sveriges högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst på årsmötet. 2021 
hade vi 10 862 (11 486) medlemmar. Styrelseledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Inget  
arvode utgår. Årsmötet utser även valberedning och revisorer. Generalsekreteraren tillsätts av styrelsen 
efter överenskommelsemed ActionAids globala sekretariat. Verksamheten utgår från den globala strategin 
”Action for global justice” vilken antogs i december 2016 för perioden 2018–2028 samt ActionAid  
Sveriges ”Strategiskt fokus 2018–2028”. Ytterligare detaljerad styrning ges genom SIF 2021–2023.
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Årsmötet 2021 hölls digitalt och ägde rum den 26:e maj. Ett extra årsmöte för val av ny auktoriserad 
revisor hölls digitalt den 2:a september. Styrelsen svarar för organisationens verksamhet enligt  
stadgarna. Generalsekreteraren leder och ansvarar för organisationens löpande arbete i enlighet med 
de instruktioner som styrelsen fastställer.

Under 2021 hölls totalt tio styrelsemöten varav samtliga var digitala eller hybridmöten. Styrelsen utsåg 
inom sig ett finansutskott som har haft regelbundna möten med kansliet i frågor som rör budget-och 
finansiering. Styrelsen utvärderar årligen sitt och Generalsekreteraren arbete.

Förtroendevalda för ActionAid Sverige
Fram till årsmötet 26:e maj 2021 bestod styrelsen av en ordförande och åtta ledamöter. Efter årsmö-
tet bestod styrelsen av en ordförande och sju ledamöter. I juni avgick en av ledamöterna och därefter 
bestod styrelsen av en ordförande och sex ledamöter. Valberedningen har under året bestått av tre 
personer och revisorerna av två, en föreningsrevisor och auktoriserad revisor.

Styrelsen
Cecilia Widebäck West (hela 2021, ordförande fr.o.m maj 2021)
Meron Abraham (hela 2021)
Marika Hjertén (hela 2021)
Hala Mohammed (hela 2021)
Pelle Persson (hela 2021)
Petra Nergårdh (fr.o.m maj 2021)
Gunilla von Gegerfelt (fr.o.m maj 2021)
Eva Alberius Krenk (fr.o.m maj 2021 tom jun 2021) 
Pia Gideon, Ordförande (t.o.m. maj 2021)
Helya Houshmand (t.o.m. maj 2021)
Frida Dunger Johnsson (t.o.m. maj 2021)
Volkan Yesil (t.o.m. maj 2021)

Valberedning
Boel Sundwall (hela 2021)
Johan Hyltenstam (hela 2021)
Simone Jacobsen (fr.o.m maj 2021)
Emelie Telander (t.o.m. maj 2021)

Revisorer
Johanna Hellström auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB (fr.o.m sep 2021)
Markus Håkansson, auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB (t.o.m. sep 2021)
Marika Eriksson, verksamhetsrevisor (hela 2021)
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Förändring av eget kapital
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Noter

Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 

Belopp i tkr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper: 
ActionAids redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa 
upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Principerna är oförändrade jämfört med 
tidigare räkenskapsår. 

Verksamhetsintäkter:  
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som ActionAid erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. 

Medlemsavgifter: 
Medlemsavgifter omfattar direkta inbetalningar för medlemskap i ActionAid Sverige. De redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 

Gåvor: 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt 
värde. Gåvor kan ges av allmänheten, företag eller organisationer men också i form av testamentsgåvor 
och donationer. 

Katastroffonden: 
Vid redovisning av eget kapital har en ändring gjorts, jämfört med tidigare år. Katastroffonden redovi-
sades tidigare under Övriga skulder (i avvaktan på utbetalning), men ingår nu under Eget kapital och 
Ändamålsbestämda medel. 

Bidrag: 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redo-
visas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Exempel på bidragsgivare är Sida, 
Radiohjälpen och EU. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (till exempel för administration) 
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas 
till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 

Verksamhetskostnader: 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskost-
nader. 

Ändamålskostnader: 
Ändamålskostnaderna består av sådana kostnader som kan hänföras till ActionAid Sveriges uppdrag 
enligt dess stadgar. Här ingår gåvor och bidrag som allokerats till våra projekt i utlandet. Här ingår alla 
kostnader inklusive löner och sociala avgifter relaterade till media och opinionsbildande verksamhet. 
Till ändamålskostnader räknas även samkostnader samt kostnader för administration som uppstår som 
en direkt följd av ett projekt inom ändamålet. 

Insamlingskostnader: 
Insamlingskostnaderna består av direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot givare, 
det vill säga intäkter i form av gåvor, testamenten och donationer. Arbetet omfattar både befintliga 
givare och arbetet med att söka nya givare. Arbetet resulterar i kampanjer, utskick och underhåll av 
givarregister. Insamlingskostnaderna kan bestå av TV- och radioreklam, annonser, informationsmaterial, 
insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter inriktat mot gåvor. 

Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlingspersonal 
som de till insamlingskostnaderna fördelade kostnaderna (samkostnader). Kostnader för värvning av 
fadder klassificeras som en insamlingskostnad. Till insamlingskostnader hör även kostnader för varu-
märkesbyggande, profilering och positionering. 
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Administrationskostnader: 
Administrationskostnaderna består av kostnader som behövs för att administrera organisationen. 
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår bland annat löner 
och sociala avgifter för ekonomipersonal, styrelsemöten och revision samt till administrationskostnader 
fördelade gemensamma kostnader (samkostnader). 

Leasing: 
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, det vill säga leasingavgiften (inklusive 
första förhöjda hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. 

Ersättning till anställda: 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att 
de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas 
en kostnad det år pensionen tjänas in. 
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Stockholm den 5 maj, 2022

Cecilia Widebäck West  
Ordförande

Marika Hjertén

Meron Abraham

Hala Mohammed

Pelle Persson

Gunilla von Gegerfelt

Petra Nergårdh

Johanna Hellström
Auktoriserad revisor 

Marika Eriksson
Verksamhetsrevisor 

Grant Thornton Sweden AB 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 6 maj, 2022

Jennifer Vidmo,  
Generalsekreterare ActionAid Sverige
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