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Barns rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling
Att prata om hållbarhet är en självklarhet för en organisation som arbetar med
barns rättigheter och med utvecklingsfrågor. Ingen utveckling kan vara hållbar
om den inte håller för våra barn, och ingen utveckling får gå något barn förbi.

För UNICEF globalt definieras hållbarhet i form av

Flera viktiga framsteg gjordes inom arbetet för barn

utveckling för barnen. I egenskap av FN:s barnfond

i Sverige. Till exempel tillsattes en utredning om

gör vi allt vi kan för att alla barn över hela världen ska

barnkonventionen ska bli svensk lag eller inte, där vi

få sina rättigheter tillgodosedda. Det är vårt uppdrag

ingår i referensgruppen. Och barn som lever gömda

att se till att barnkonventionen efterlevs. För att skapa

eller som papperslösa har fått laglig rätt till sjukvård och

bestående förändringar samarbetar vi med alla –

skolgång på samma villkor som andra barn i Sverige.

barnet, familjen, lokala hjälporganisationer, myndigheter och regeringar. På så sätt kan vi förändra sam-

Under 2014 kommer vi att belysa vår organisation

hällssystem och göra världen bättre för barnen. I den

utifrån barnrättsprinciperna för företag som UNICEF

svenska verksamheten handlar hållbarhet om hur vi

tagit fram i samarbete med FN:s Global Compact

bedriver vårt arbete som insamlings- och påverkans-

och Rädda Barnen. Principerna ska hjälpa företagen

organisation för att säkra att vi uppfyller vårt uppdrag.

i sitt hållbarhetsarbete genom att säkra att de i hela
kedjan av sin verksamhet respekterar och främjar

Relationen mellan UNICEF och UNICEF Sverige

barns rättigheter.

regleras genom en överenskommelse som utvärderas
regelbundet. Våra affärsplaner, budget och verksam-

HÅLLBARHET I SVERIGE OCH I VÄRLDEN

hetsplan fastställs tillsammans med huvudorganisa-

UNICEF får cirka en tredjedel av sina intäkter från

tionen, och kraven är höga. Vi kan med stolthet

nationalkommittéerna. Sverige är en av de högst

konstatera att vi under de senaste åren överträffat

presterande. I en tid av ekonomiska svårigheter i

våra mål som också presenteras i den här rapporten.

världen blir organisationen allt mer beroende av
donationer från den privata sektorn. Därför blir

Innehåll

UNICEF Sveriges utveckling till sist avgörande för

Vårt främsta uppdrag i Sverige är att samla in pengar

organisationens förmåga att finansiera sin verksam-

till UNICEFs internationella arbete för barnen. Basen

het de kommande åren. Därför kommer vi fortsätt-

i insamlingen är våra Världsföräldrar, givare som

ningsvis att vilja växa, på ett så hållbart sätt som

vanligen ger 100 kronor per månad. Det är en insam-

möjligt, som en förutsättning för organisationens

lingsform med låga administrativa kostnader och

hållbarhet i stort.

långsiktighet i givandet. UNICEF Sverige har också
flera större samarbetspartners, som IKEA och H&M,
som genom avtal stödjer vårt arbete långsiktigt.
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VÅRT UPPDRAG I SVERIGE

ökat bidrag till UNICEFs internationella arbete, och

Véronique Lönnerblad

Per Westberg

vi bidrog med 565 miljoner till UNICEFs arbete i fält,

Generalsekreterare

Vice generalsekreterare

och 20 miljoner till vårt programarbete i Sverige.

UNICEF Sverige

UNICEF Sverige
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OM REDOVISNINGEN
Det här är UNICEF Sveriges första hållbarhetsredovisning. Vårt mål är att berätta
om hur vi tar ansvar. Vi arbetar ständigt för att påverka andra i en mer hållbar
riktning, och vill nu visa hur vi själva arbetar för att bidra till en hållbar framtid.

Syftet med redovisningen är att få en ökad transpa-

ideella organisationer (NGO:s). Övriga aspekter har

rens när det gäller hur hållbara vi är ekonomiskt,

valts ut efter den väsentlighetsanalys som gjorts

socialt och miljömässigt. Vi har valt att i redovis-

med våra intressenter. Resultatet har sedan viktats

ningen fokusera på de områden som våra intressenter

mot vad vi som organisation anser vara väsentligt

har uppgett är viktigast för dem att vi berättar om,

för UNICEF Sverige.

och som även vi bedömt är viktiga för oss. Bland annat
redogör vi för fördelningen av ekonomiska resurser,

Då detta är första gången UNICEF Sverige redovisar

vårt sociala ansvar och vår påverkan på miljön. Mål-

arbetet med hållbarhet kan inga indikatorresultat

grupper för redovisningen är våra givare, medarbetare,

jämföras med tidigare år. Vår målsättning är att

samarbetspartners och myndigheter, och det är vårt

rapporten ska utvecklas och förbättras för varje gång

arbete under 2013 som redovisas.

den görs, och att den fortsättningsvis ska uppdateras
vartannat år.

Vi har upprättat redovisningen enligt Global Reporting
Redovisningen är avgränsad till UNICEF Sveriges

något mindre omfattande alternativet). Redovisningen

arbete. För att ta del av den globala organisationens

innehåller de obligatoriska GRI-delarna för hållbar-

rapportering hänvisar vi till unicef.org där man kan

hetsredovisning, samt de GRI-tillägg som finns för

läsa UNICEFs Annual Report.

©UNICEF/Giacomo Pirozzi
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Initiatives (GRI-G4) riktlinjer, alternativ ”core” (det
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Vilka är de viktigaste hållbarhetsområdena?

Miljö 4,0
Ekonomi 5,6
Sociala frågor 5,0
Programeffektivitet 5,0

Intressentanalys
– våra viktigaste frågor
Utan våra intressenter – medarbetare, givare och företagspartners – skulle UNICEF
Sverige inte kunna arbeta för att främja barns rättigheter. Därför är innehållet i
vår redovisning baserat just på vad intressenterna anser är viktigt att vi berättar.

Intressenterna fick ranka hur viktiga olika hållbarhets-

de olika aspekterna. Miljö rankas något lägre och

aspekter är för UNICEF Sverige på en 6-gradig skala,

ekonomi är det område som får aningen högre

där 1 är ”inte alls viktigt” och 6 ”mycket viktigt”. Som

ranking än övriga aspekter.

diagrammet visar är det en jämn fördelning mellan

Högt rankade hållbarhetsfrågor

6
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Vi har genomfört en väsentlighetsanalys i syfte att

få en inblick i vad som är de viktigaste frågorna för

förstå vad som är mest viktigt för UNICEF Sverige.

givarna. Den övergripande sammanfattningen är att

I analysen identifierades områden inom hållbarhet

intressenterna tycker det är viktigt med transparens i

som kan tänkas vara viktiga för de olika målgrupperna

vart de insamlade medlen går och hur de används,

(internt och externt), och vi har därefter stämt av

samt arbetet med kärnverksamheten, det vill säga

dessa genom en intressentdialog. I denna ingick

att främja barns villkor och rättigheter.

4
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externa intressenter som givare, medarbetare och
Vårt mål är att ha en löpande dialog med våra

har sedan viktats mot vad vi som organisation anser

intressenter för att ständigt vara uppdaterade kring

vara väsentligt för UNICEF Sverige.

deras aktiviteter och förväntningar på oss. Vi har alltid
en pågående dialog runt insamlingsfrågor med våra

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

externa intressenter. Inför varje hållbarhetsredovisning

Intressenterna (representanter från medarbetare,

kommer vi att uppdatera informationen från intressent

givare och företagspartners) valdes utifrån ett urval

erna så att redovisningen alltid speglar det som är mest

av givare och medarbetare som på ett representativt

väsentligt att redovisa utifrån vår och deras sida.

sätt kan beskriva vilka förväntningar de har på hur
UNICEF Sverige bör agera ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sammanfattningsvis är våra viktigaste hållbarhets

Öppna frågor blandades med frågor där intressenterna

områden ekonomi, miljö, programeffektivitet och

fick ranka olika hållbarhetsfrågor utifrån hur viktiga

sociala frågor. Följaktligen är det också detta som

de anser att frågorna är för UNICEF Sverige. Vi har

redovisas i rapporten.

även haft dialog med vår egen givarservice för att

6
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Många av de högst rankade frågorna, internt och
externt, kan kopplas till ekonomi och transparens.
Mutor och korruption liksom ekonomiskt resultat

1

har rankats allra högst. Allmänt erkännande och
etisk insamling lyfts också som viktiga aspekter.
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OM UNICEF OCH UNICEF SVERIGE
UNICEF är världens största barnrättsorganisation. UNICEF Sverige är en av
36 nationalkommittéer runt om i världen och vårt uppdrag är att samla in pengar,
påverka svenska beslutsfattare och informera och utbilda om barns rättigheter.

UNICEF är FN:s barnfond. Organisationen har sitt

fungerar som ett stöd i medlemmarnas kvalitetsarbete.

huvudkontor i New York och kämpar i över 190 länder
för att vuxna ska ta barns rättigheter på allvar och

För att säkerställa långsiktigheten i UNICEF Sveriges

följa barnkonventionen. Förutom fältkontor med

arbete styrs verksamheten med så kallade styrkort

långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofbered-

med följande perspektiv: ekonomi, personal och givare.

skap i 155 länder och territorier, finns UNICEF även

Organisationens övergripande mål sätts i samverkan

representerat i ytterligare 36 länder, genom så kallade

med UNICEF globalt och bryts ned i avdelningsvisa

nationalkommittéer varav UNICEF Sverige är en och

mål, mål per verksamhetsområde och till slut den

drivs som en ideell förening.

individuella medarbetarens mål.

I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det

Hanteringen av ekonomifunktionen är en stor del av

är UNICEFs uppgift att se till att barnkonventionen

hållbarheten i vår styrning och ledning. Vår ekonomi

efterlevs, ett uppdrag vi är mycket stolta över. Vårt

är målstyrd och vi har etablerade processer för kontroll

arbete handlar om att ge alla barn den barndom som

och redovisning. Vårt redovisningssystem gör det

de har rätt till, med rent vatten, hälsovård, skola,

möjligt för oss att med omedelbarhet följa våra intäkter

hjälp i katastrofer och skydd undan våld, övergrepp

och kostnader, och vi har en väl etablerad internkontroll.

och utanförskap. De barn som har störst behov prio-

Ekonomisk redovisning sker vid varje styrelsemöte.

riteras – oavsett nationalitet, religion eller landets
politiska ledning, och arbetet för barnen finansieras

Förutom insamling till UNICEFs internationella arbete

helt av frivilliga bidrag.

är påverkansarbete en stor del av vår verksamhet i
Sverige, liksom att utbilda och informera om barns

UNICEF SVERIGE

rättigheter. UNICEF Sverige har fem prioriterade

UNICEF Sveriges uppdrag är att samla in pengar till

områden när det gäller barns rättigheter i Sverige:

UNICEFs internationella arbete, att informera om

att barnkonventionen måste bli svensk lag, att skydda

barnens villkor och rättigheter samt att driva

barn på flykt, motverka handel med barn, förändra

påverkansarbete gällande barns rättigheter i Sverige.

situationen för barn i socialt utanförskap samt millennie

Vi har ett 90-konto, vilket innebär att organisationen

målen. UNICEF Sverige stödjer också öronmärkta

står under granskning av Svensk Insamlingskontroll.

projekt, antingen i egen regi eller tillsammans med

Enligt Svensk Insamlingskontroll ska 75 procent av

samarbetspartners (se sid 22).

de totala intäkterna gå till verksamheten, men vi har
som mål att minst 85 procent av våra insamlade

STYRNING

medel ska gå till ändamålet. År 2013 gick 89 procent

UNICEF Sverige leds av en styrelse bestående av tio

av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande
och åtta ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren är

UNICEF Sverige måste enligt samarbetsavtalet med

adjungerad vid styrelsemöten. Personalen har också

UNICEF uppfylla ett antal villkor. I villkoren ingår ett

en utsedd arbetstagarrepresentant i styrelsen.

antal kontrollfunktioner, som andel av insamlade

UNICEF Sverige har också 29 medlemsorganisationer.

medel som minst skall gå till programverksamhet,

Medlemmarna är stödjande riksorganisationer.

regler för att förhindra förskingring med mera.

Högsta beslutande organ är årsstämman där repre

Som medlem i FRII applicerar UNICEF Sverige också

sentanter för medlemsorganisationerna har rösträtt

den så kallade kvalitetskoden. FRII:s kvalitetskod är

och bland annat utser styrelsen.

insamlingsbranschens självregleringsinstrument och
©UNICEF/Ose

©UNICEF/Lynch
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Vårt SOCIALa aNSVAR
En del av UNICEF Sveriges kärnverksamhet består av att stärka barns rättigheter
utifrån barnkonventionens bestämmelser. Vårt uppdrag är att öka kunskapen om
barnkonventionen, och bevaka att den följs.

I Sverige fokuseras vårt arbete på att uppnå förbättringar inom de prioriterade områden som beslutats

• Vi arrangerar och medverkar i seminarier och
utbildningar för kunskapsspridning

av styrelsen:
• barnkonventionens juridiska status

• Vi ger rådgivning till enskilda och myndigheter om

• barn i migrationsprocessen

barns rättigheter och om lämplig instans att vända

• barn utsatta för människohandel

sig till i en viss fråga

• barn i socialt utanförskap
• millenniemålen*

• Vi samarbetar i nätverk med andra organisationer, 		
såsom Nätverket för barnkonventionen, och med

Frågorna hanteras av programavdelningen som har

myndigheter

till uppgift att arbeta strategiskt och operativt med
sakkunskap, opinionsbildning och påverkansarbete.

• Vi gör uppföljningar och utvärderingar regelbundet
för att se vilka effekter vårt arbete har och vad som

aktiviteter till skolor är centralt. Våra frivilliga och

kan förbättras

barnrättsinformatörer är viktiga för att sprida information och kunskap om verksamheten, bland annat i

Viktiga framsteg 2013

skolor. Vårt arbete sker utifrån ett barnrättsperspektiv

• Flera viktiga framsteg gjordes inom arbetet för barn 		

och är rättighetsbaserat. Vi tar vår utgångspunkt i

i Sverige. Till exempel har regeringen tillsatt en 			

barnkonventionen och fakta baserad på eget produ-

utredning om barnkonventionens juridiska status, 		

cerat material, internationella UNICEF-rapporter,

det vill säga om den ska bli svensk lag eller inte, 		

forskning, studier eller rättsfall.

och UNICEF Sverige ingår i referensgruppen. Barn 		

©UNICEF/Giacomo Pirozzi

Arbetet bedrivs för och med barn och unga där

• Under våren genomförde vi vår årliga kampanj

och styrdokument. Arbetet grundar sig på fem bygg-

som lever gömda eller som papperslösa har fått 		

För varenda unge, där vi samlade in till poliovaccin.

laglig rätt till sjukvård och skolgång på samma 			

Tack vare kampanjen kunde fler än 600 000 barn

infl ytande, barnets rättigheter i skolans styrning,

konventionen om skydd mot diskriminering,

villkor som andra barn i Sverige. Vi har också mer 		

vaccineras mot polio. Vårkampanjen avslutades 		

engagemang för sina och andra barns rättigheter

barnets bästa, rätt till utveckling och att få sina

än tidigare medverkat i biståndspolitiska samman-		

med UNICEF Sveriges insamlingsgala i TV4,

och ökad samverkan mellan skolan och omgivande

åsikter respekterade, som centrala i all vår

hang och lyft barnrättsperspektivet och UNICEFs 		

Humorgalan, som sändes för elfte året i rad med 			

instanser såsom BUP, socialtjänst, polis med flera.

programverksamhet

arbete med millenniemålen.

syftet att rekrytera Världsföräldrar. Årets gala var 			

• Vi ser de fyra grundläggande principerna i barn-

• Vi låter barns egna åsikter och förslag bli en viktig
del av underlaget för påverkansarbetet.

• Under året har också flera nya stora avtal slutits,

stenar: kunskap om barnkonventionen, ökat elev-

mycket framgångsrik och vid årets slut var antalet 		

Resultat under 2013

Världsföräldrar 185 105.

• Sju skolor ingår i projektet, från förskoleklass till 		
gymnasienivå

till exempel med Brynäs IF. Brynäs blev därmed 		
den första ishockeyklubb i världen som ingår ett 		

En rättighetsbaserad skola

långsiktigt avtal med UNICEF. Avtalet sträcker sig 		

En Rättighetsbaserad skola är ett initiativ av UNICEF

eller kränkningar av barns rättigheter genom dialog

över fem år och ger fem miljoner kronor. Pengarna

Sverige där vi undersöker hur skolans verksamhet

och ansvarsutkrävande av myndigheter och politiker

kommer att gå till att utveckla UNICEFs verksamhet

kan arbeta aktivt med barnkonventionen. Syftet är

med lek och rekreation bland några av de mest 			

att aktivt stärka respekten för och skyddet samt främ-

utsatta barnen i världen. Vi startade också ett sam-		

jandet av barns mänskliga rättigheter inom skolan.

• Samtliga sju skolor arbetar nu aktivt med modellen

detta en väldigt framgångsrik kampanj där vi lyfte 		

Arbetsmodellen som skolorna arbetar utifrån har

• Samtliga elever och lärare har gjort en nollmätning

alla barns rätt till rent vatten, bland annat genom 		

utvecklats av UNICEF internationellt och sedan

där deras kunskaper och arbete med barnkonven-		

att lansera världens första svettmaskin.

anpassats efter den svenska skolans förutsättningar

tionen har kartlagts

• Vi presenterar lösningar på bristande genomförande

• Vi tar fram modeller och pilotprojekt baserat på
analys och studier, såsom Rättighetsbaserad skola
• Vi arbetar med opinionsbildning i traditionella och
sociala medier för att nå både beslutsfattare och

• Tio personer har fått specialutbildning om barn-			
konventionen och RBS och utbildar på skolorna
• Under 2013 utbildades samtliga elever och all
personal på de sju skolor som ingår i projektet, 			
omkring 4 000 personer
med aktiv handledning från UNICEF Sverige

arbete med Gothia Cup och hade i samband med 		

allmänhet

10

*Åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga, läs mer på: millenniemalen.nu
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Operation Dagsverke

De tio barnrättsprinciperna

UNICEF Sverige har övertagit den anrika skolkam

1. Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och

panjen Operation Dagsverke och genomförde den

förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn

första kampanjen 2013. För oss innebär det en
fantastisk möjlighet att öka kunskapen om UNICEFs
internationella utvecklingsarbete, och skapa engage-

2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets 		
verksamhet och i alla affärsförbindelser

mang bland barn och unga i Sverige för alla barns
rätt till utbildning i världen. Årets insamling gick till
UNICEFs utbildningsprojekt i Nepal.
Resultat 2013

3. Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung
arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare
4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela

• Drygt 100 skolor deltog i kampanjen

företagets verksamhet och i alla företagets lokaler

• Samtliga skolor fick ett utbildningspaket med

och anläggningar

handledning
• En film spelades in med ungdomar i mottagarlandet

5. Se till att era produkter och tjänster är säkra

• Vi utbildade 20 Barnrättsinformatörer med uppdrag

och sträva efter att skydda barns rättigheter

att föreläsa i skolor

genom dem

• Vi genomförde cirka 30 skolföreläsningar, bland 		
annat med elever från Nepal
• Eleverna samlade in totalt 2,6 miljoner kronor

Barnkonventionen i en låda – ett förskolematerial om barnkonventionen
I början av 2013 producerade UNICEF Sverige ett

6. Använd marknadsföring och reklam som
respekterar och främjar barns rättigheter
7. Respektera och främja barns rättigheter i relation
till miljön och fastigheter och mark som företaget
skaffar och använder

metodmaterial för att inspirera förskolepedagoger att
arbeta aktivt med barnkonventionen inom ramen för
förskolans verksamhet.
Resultat 2013
• Materialet i form av en låda skickades ut till cirka

8. Respektera och främja barns rättigheter i
säker hetsarrangemang
9. Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats
av olyckor och humanitära katastrofer

10 000 förskolor
• Vi har fått respons på att materialet används i stor 		
utsträckning och är mycket uppskattat

10. Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att
skydda och tillgodose barns rättigheter

• Samtliga 2 000 överexemplar har beställts från
vårt lager

2013 startade vi ett samarbete kring principerna
med The Academy for Human Rights in Business.

Barnrättsprinciperna för företag

Tillsammans har vi utbildat flera av Sveriges största

Barnrättsprinciperna för företag lanserades 2012 av

företag i principerna och projektet finansieras av

UNICEF, FN:s Global Compact och Rädda Barnen. Barn

PostkodLotteriet. UNICEF Sverige månar om att skapa

är en grupp som behöver extra skydd och stöd och

en mer hållbar framtid för alla barn, och därför är det

därför togs principerna fram som ett komplement till

självklart att principerna även genomsyrar vår egen

de mänskliga rättigheterna. Principerna är ett verktyg

verksamhet. Under 2014 kommer vi att belysa vår

som hjälper företag att respektera och främja barns

egen organisation utifrån just detta.

rättigheter i sin verksamhet. Att företag respekterar
och främjar barns rättigheter innebär samtidigt att man

”Barnperspektivet är oerhört brett och de företag

skapar en mer hållbar framtid. Det är en investering i

som aktivt arbetar med barns rättigheter idag inser

en frisk och välutbildad befolkning. Dagens barn är ju

att många andra människorättsliga frågor faller på

våra framtida ledare, konsumenter och medarbetare.

plats i företagens övriga hållbarhetsarbete när man
förstår barnperspektivet.”

Barnsrättsprinciperna är en uppmaning till alla företag
över hela världen att utvärdera sin påverkan på barnets

Parul Sharma, CSR-expert, rektor för The Academy

rättigheter och sätta in åtgärder för att förändra barns

for Human Rights in Business och huvudföreläsare

livssituation. Företag har en unik möjlighet att påverka

i utbildningsserien 2014.

– och med barnrättsprinciperna kan företagen ta sitt
hållbarhetsarbete till en högre nivå.
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HUR SAMLAR UNICEF SVERIGE IN PENGAR?

I mars 2013 genomförde UNICEF en så kallad NKI-

Nekande av gåva

Vår uppförandekod

Grundläggande för vårt insamlingsarbete är att det

undersökning (Nöjd Kund Index) bland privata givare.

UNICEF Sverige har möjlighet att neka till gåva vid

• Vi drivs av vår vilja att verka för varje barns rättig-

skall ske med respekt för den enskilda givaren. Vi

Undersökningen skickades via e-post till Världsföräl-

stark misstanke om att gåvogivarens värderingar

heter och handlar alltid med respekt för barnets

vänder oss till såväl privatpersoner som företag i vår

drar (månadsgivare) och engångsgivare. NKI är med-

eller verksamhet står i strid med organisationens

bästa. Vi agerar på ett sätt som medför att ett barn

insamling. Vi bedriver insamling hos privatpersoner

elvärdesbaserad och frågorna besvaras på skalan,

värderingar samt om det finns misstanke att gåvans

aldrig kommer att skadas, kränkas eller på annat

framför allt via utskick, autogiro, telefon, Face-to-Face,

1= Instämmer inte alls – 5= Instämmer helt. Resultatet

ursprung är förenad med olämplighet. UNICEF Sverige

sätt drabbas negativt av vårt agerande

Door-to-Door, internet samt insamlingsgalor i tv. För

visade ett högt NKI för båda grupperna. Totalt var

kan även tacka nej till gåva om den är förenad med

företag skapar vi samarbeten även via samarbets-

NKI 90,8 för hela undersökningen. Index för Världs-

specifika villkor, som UNICEF inte kan uppfylla eller

partners och kampanjpartners. Vi strävar efter att

föräldrar låg på 91,1 och för engångsgivare 90. Varje

om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig

effektivisera insamlingen och minska kostnader.

avdelning ansvarar för att följa upp kundnöjdheten

proportion till gåvan i sig. Andra skäl att tacka nej kan

För att effektivisera testar vi även andra kanaler

inom sina respektive verksamhetsområden.

vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om

• Vi respekterar mångfald och verkar för en arbets-

den består av varor, tjänster, byggnader eller annat

plats där olikheterna fritt får komma till uttryck

för insamling. Vi gör ständigt förbättringar för att
använda våra resurser så effektivt som möjligt.

Hållbara samarbeten

• Vi följer lagar och regler och strävar efter en arbetsmiljö fri från diskriminering, våld eller kränkning

som UNICEF Sverige inte kan använda eller avyttra.

På samma sätt som det är viktigt för oss att vara en

• Vi samlar in medel på ett ansvarsfullt sätt, med

Vi bedriver också insamling genom att sälja fält

hållbar partner, är det lika viktigt för oss att de vi

KORRUPTION OCH MUTOR

produkter i vår gåvoshop och genom att sälja varor

samarbetar med också är det. Vi följer globala rikt

UNICEF Sverige har en så kallad whistleblower-policy

i vår butik. UNICEF Sveriges frivilliggrupper har

linjer när vi går in i nya företagssamarbeten.

som är tillgänglig för personalen på intranätet. Det

möjlighet att samla in pengar till UNICEF via insam-

UNICEF Sverige samarbetar med företag som:

innebär att UNICEF Sverige med goda rutiner för

våra ställningstaganden, vårt agerande eller våra

lingsbössor. Pengarna sätter de in direkt på UNICEF

• Visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom 		

internkontroll ska minimera riskerna för förekomsten

strategier

respekt för barn och givare
• Vi accepterar inga jävsituationer som kan påverka

sin verksamhetssfär och det omgivande samhället

av oegentligheter. Syftet är att policyn ska tjäna

• Bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället

som ledning för hanteringen av misstankar om

Vikten av anonymitet

• Har en tradition av socialt ansvarstagande

oegentligheter om sådana skulle uppstå. Policyn

oss att agera på ett sätt som inte respekterar vår

Det är viktigt att våra givare känner sig trygga med hur

• Har en positiv verksamhets- och produktimage

har en inbyggd eskaleringsfunktion vilket innebär

mission, våra värderingar eller vår självständighet

deras personuppgifter används. UNICEF Sverige följer

• Uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade 			

att ärenden slutligen kan hanteras av den globala

Sveriges 90-konto.

de lagar som finns, bland annat Personuppgiftslagen

frågor

organisationen. Inget fall skedde under 2013. UNICEF

• Vi accepterar inga gåvor som skulle kunna driva

• Vi handskas med våra resurser, ekonomiska likaväl

PuL. Detta innebär att personuppgifter som lämnas

• Visar ansvar för anställda

Sverige är medveten om behovet av att kontinuerligt

som mänskliga på ett så effektivt sätt som möjligt

till organisationen endast får användas i vår egen

• Aktivt följer FN:s konvention om barnets rättigheter,

utbilda sin personal och inom det här specifika

för att kunna maximera vårt resultat i program och
insamling

administration för att hantera gåvor. Personuppgifter

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och

området finns det utrymme för förbättringar. Risken

som lämnas via vår webbplats, till exempel när man

ILO:s konventioner avseende barnarbete, anställdas

för att något inom detta område skulle ske bedömer

handlar i gåvoshopen eller skänker en gåva, hamnar

hälsa, säkerhet, löner, förmåner, arbetstider,

vi som mycket liten, men det bör tas på största allvar.

i vårt databasregister. Uppgifterna används för att

arbetsförhållanden, diskriminering samt disciplinära

kunna ge givare fortlöpande information om

åtgärder i de länder företaget är verksamt

resurser eller ställningstaganden för egen vinnings
UNICEF Sverige har system för att hantera oegent-

skull eller för andra intressen än kommitténs egna
och vi accepterar inga oegentligheter

UNICEFs arbete och kampanjer. Gåvor på 200 kronor

• Tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor

ligheter genom regler för upphandling och faktura

eller mer utgör underlag för skattereduktion.

• Aktivt följer FN:s program för miljö och hållbar 			

kontroll i flera steg. Är man jävig vid upphandling så

Uppgifterna lämnas aldrig till någon tredje part för

utveckling (Agenda 21)

• Vi använder inte våra befattningar, UNICEFs namn,

får man lämna ifrån sig ärendet till en kollega.

• Vi anser att varje misstänkt fall av brott mot lag
och oegentligheter ska rapporteras, undersökas

extern bearbetning.
UNICEF Sverige ställer krav på att 100 procent av

Allmänt erkännande och gott anseende

Vill en givare vara anonym så respekteras detta av

våra leverantörer och samarbetspartners uppfyller

Givarnas förtroende är vårt kapital. I allt vi gör är det

UNICEF Sverige och givarens namn skall aldrig publi-

den svenska lagstiftningen, i synnerhet vad gäller

viktigt för oss att vi verkar för att upprätthålla detta

ceras utan givarens uttryckliga medgivande. Likaså

krav på bokföring och redovisning, betalning av skatter

förtroende. Som hjälp för att undvika förtroendekriser

skall UNICEF Sverige respektera om en givare inte vill

och sociala avgifter, anställningsvillkor för personal,

genomför UNICEF Sverige riskanalyser två gånger

bli kontaktad. UNICEF Sverige lämnar inte givarens

i framställning av tjänster och produkter samt att

per år, där man tittar på finansiella och operationella

namn vidare till annan organisation eller företag.

företaget uppfyller befintliga miljökrav. Det är också

risker, samt även risker som kan äventyra förtroendet

viktigt att våra samarbetspartners delar UNICEFs

för organisationen. Resultatet leder till eventuella

Etisk insamling och transparens

värderingar om rättvisa och icke-diskriminering, att

åtgärdsplaner, beroende på typ av uppfattad risk.

Givarnas förtroende är grunden för UNICEF Sveriges

företaget är partipolitiskt och religiöst obundet samt

Syftet är att alltid bibehålla givarnas förtroende.

arbete. För att säkerställa förtroendet har vi mål vad

att det inte befattar sig med barnarbete, vapentillverk-

UNICEF Sverige har tagit fram en uppförandekod som

gäller återrapportering om hur gåvor används, hur

ning eller vapenhandel, drog- eller alkoholrelaterad

ska prägla allt vårt arbete, såväl internt som externt

givare skall bemötas och hur snabbt vi skall svara på

eller pornografisk verksamhet.

(inklusive samarbetet mellan styrelse, medarbetare

och vid behov skyndsamt åtgärdas

och externa kontakter):

frågor. Vi eftersträvar transparens och måluppfyllelsen
mäts regelbundet, bland annat genom Nöjd Kund Index

Våra tio största leverantörer finns inom kommunika-

(NKI). Vi står och faller med givarnas förtroende, och

tionsområdet, tv-produktion, tryck, porto och adress-

därmed är vår trovärdighet det viktigaste vi har.

köp, samt hyreskostnader och resor. Av totala inköp
under 2013 på 56 miljoner stod dessa för 35 miljoner.
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VÅRA MEDARBETARE
För att arbeta på UNICEF Sverige krävs passion för uppdraget men också en hög
grad av expertis och hårt arbete. Bakom våra framgångar finns alla våra med
arbetare. För att maximera trivsel och för att säkra vårt arbete med missionen,
är våra kärnvärden respekt, professionalism och laganda. Dessa ska genomsyra
organisationen i allt vi gör.

Löner

UNICEF Sverige avser att verka för en bättre könsför-

För att bibehålla en effektiv insamling och program-

delning bland personalen genom att vid nya anställ-

verksamhet krävs det att UNICEF Sverige rekryterar

ningar ta med i bedömningen att öka antalet anställda

medarbetare som är specialister inom sina respektive

män, vid lika meriter. Vi motverkar aktivt alla former

områden. Lönerna ligger på ett branschgenomsnitt

av könsanknutna trakasserier och har en positiv

och avviker inte från näringslivet i övrigt. Inom ideell

inställning till att både män och kvinnor utnyttjar

sektor ligger lönerna på ett genomsnitt vid en jämför-

föräldraledigheten samt möjligheten till vård av barn.

else med de 20 största organisationerna. Snittlönen
för män är 34 461 kr och för kvinnor 31 904 kr. Löne-

Arbetsmiljö

sättningen är individuell, och en jämförande statistik

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk

På UNICEF Sveriges kansli arbetar omkring 40 personer

Under 2013 genomfördes en så kallad 360°-under

över kvinnors respektive mäns löner är därmed svår

fråga för UNICEF Sverige. Målsättningen med UNICEF

dagtid. Vi har dessutom runt 60 visstidsanställda

sökning där närmaste chef, kollega och personal på

att göra då de allra flesta är ensamma om sin funktion.

Sveriges arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt,

som arbetar bland annat med telemarketing eller med

respektive avdelning fick möjlighet att ge synpunkter

värvning på gator och torg. Vi är organiserade i fem

på förbättringsmöjligheter i ledarskapet hos cheferna

UNICEF Sverige är idag en starkt kvinnodominerad

för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och

avdelningar med varsin chef. Kansliet har en general-

i UNICEF Sveriges ledningsgrupp. 360°-utvärderingen

organisation och det finns för närvarande inga

arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Vi utvärderar löpande

sekreterare och en vice generalsekreterare.

liksom medarbetarundersökningar genomförs vart-

misstankar om könsdiskriminering vad gäller varken

organisationens insatser inom arbetsmiljöområdet

annat år.

lön eller befattning. Inga fall av diskriminering i någon

för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga

form har rapporterats under 2013.

arbetsmiljöarbetet.

Utöver personalen som arbetar på kansliet har vi elva

psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats

lokala frivilliggrupper runt om i Sverige, med totalt

Personalens välmående

omkring 200 frivilliga (cirka 85 procent är kvinnor).

Vi vill att vår personal ska må bra och ska kunna ha

Våra frivilliga är hängivna personer som sprider

balans i livet. Vi vill också att de så långt som möjligt

information och kunskap om barns rättigheter och

ska kunna arbeta med frihet under ansvar. Vi har

personal 2013

UNICEFs arbete för barn, och samlar in pengar till

flexibel arbetstid och den normala arbetstiden är

		

UNICEFs projekt.

37,5 timmar per vecka. En stor del av personalen har

Tillsvidareanställda

31

7

oreglerad arbetstid. Dessa villkor ska underlätta för

Delaktighet och påverkan

Visstidsanställda

42

20

personalen att kunna kombinera sitt arbetsliv med

Totalt

73

27

Vi vill att personalen ska vara delaktig och kunna

sitt privatliv. Vi följer också noggrant personalom-

påverka. UNICEF Sverige är anknuten till IDEA:s

sättningen. Vi har även initierat en diskussion med

Styrelseledamöter och ledning

2013

2012

arbetsgivarorganisation och samtliga anställda i

anledning av barnrättsprinciperna om på vilket sätt

Styrelseledamöter

10

10

organisationen omfattas av kollektivavtalet mellan

vi erbjuder en arbetsplats som gör det möjligt för

Varav män

5

5

Idea, Unionen och Akademikerförbunden. På kansliet

medarbetarna att kunna vara goda föräldrar.

Ledningsgrupp

7

8

Varav män

2

3

finns en Akademikerklubb. Vi har även en skydds-

Män	Totalt		
38		
62
100		

kommitté och ett skyddsombud. Skyddsrond sker

Vi är anslutna till företagshälsovård och följer noggrant

		

varje år.

sjukfrånvaron som genomgående är låg. Tillsvidare-

Sjukfrånvaro

anställda och anställda med en anställning som varar

(Tillsvidareanställda)					

Ledning och personal träffas cirka fyra gånger per år

minst ett år erbjuds att gå på hälsokontroll alternativt

Total sjukfrånvaro

2,1%

i arbetsplatsträffar för att följa och diskutera aktuella

hälsoprofil, med uppföljning varje till vart tredje år

Långtidssjukfrånvaro

0,0%

0,0%			

frågor. Personalen träffas i avdelningsmöten varje

beroende på den anställdes ålder.

Sjukfrånvaro kvinnor

1,7%

1,7%		

vecka. Medarbetarsamtal och lönesamtal hålls en
gång per år.

Jämställdhetspolicy

2013

2012		
2,1%		

Sjukfrånvaro män redovisas ej då antal < 10 personer.					

Enligt policyn ska det inte finnas några eventuella

kompetensutveckling och ledarskap

ÅLDERSFÖRDELNING

könsrelaterade skillnader i lön och anställningsvillkor,

UNICEF Sveriges styrelse

Vi vill att vår personal ska kunna utvecklas i sin tjänst,

och arbetsförhållandena ska utformas så att de lämpar

Under 30 år

0

och vi utbildar på flera sätt. Behovet av individuell

sig både för kvinnor och för män. Vi har som mål att

30-49 år

0

2		

kompetensutveckling genomlyses framför allt under

motverka en uppdelning i kvinno- respektive mans-

50 år och över

5

3			

medarbetarsamtalen. Kollektiv kompetensutveckling

yrken eller befattningar och vill underlätta för både

sker genom specifika ordnade kurser i exempelvis

kvinnor och män att förena förvärvsarbete och för-

Visstidsanställda

barnkonventionen. Det sker även vid våra gemen

äldraskap. UNICEF Sverige har som övergripande mål

Under 30 år

samma frukostar där olika utomstående talare brukar

för sitt jämställdhetsarbete att kvinnor och män

30-49 år

delta. Frukostarna, tillsammans med avdelnings

skall ha lika möjligheter till anställning, utbildning,

50 år och över

mötena och intranätet är de främsta källorna till

befordran samt utveckling i arbetet. För UNICEF Sverige

Summa

information.

är det självklart att inte diskriminera någon på grund
av kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning.

Tillsvidareanställda
Under 30 år
30-49 år
50 år och över

16

Kvinnor

Summa

Kvinnor

Kvinnor
38
3
1
42
Kvinnor
2
21
8
31

Män		
0			

Män		
18			
2		
0			
20
Män		
0			
6		
1			
7
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VÅR EKONOMI

Utveckling 2003–2013 (tkr)

UNICEF Sverige erhåller sina insamlade medel från privatpersoner, företag och
föreningar. Vår ambition är att föra över så mycket pengar till ändamålet som möjligt.
Intäkter

Kostnader

700 000,00
600 000,00

Av givna 100 kr 2013 fördes 89 kr över till den globala

Hur används våra intäkter (tkr)
500 000,00

verksamheten samt till arbetet för barn i Sverige. Vi
strävar alltid efter att hålla våra kostnader så låga
som möjligt. Men kostnader är nödvändiga om vi ska

400 000,00

kunna värva ännu fler givare och om vi ska kunna
följa upp och kontrollera att pengarna används på

300 000,00

rätt sätt. För resultat- och balansräkning hänvisas till
årsredovisningen som finns tillgänglig på unicef.se.

200 000,00

För att säkerställa att pengarna används på rätt sätt

100 000,00

så granskas alltid varje utbetalning i tre led. Upphandling skall ske i konkurrens för alla tjänsteupp-

0

handlingar överstigande åtta prisbasbelopp såvida

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

inte annat överenskommits med SIDA. Därutöver
skall skriftlig prisjämförelse göras vid alla upphandlingar överstigande 200 000 kronor.

fördelning Ekonomiska resurser
Väsentlighetsanalysen visar att den viktigaste frågan
för våra intressenter är hur UNICEF Sverige hanterar
de gåvor som vi får från våra givare. För att säkerställa att resurserna används på bästa sätt bedriver

För arbete i utvecklingsländer: 86% — 565 382
Till arbete för barn i Sverige: 3% — 20 021
Insamlingskostnader: 10% — 63 128
Administrationskostnader: 1% — 6 975
Totala personalkostnader: 34 160 tkr. För mer information,
se vår årsredovisning på unicef.se

Intäkternas fördelning (tkr)

vi strukturerat arbete genom verksamhetsplanering.
Långsiktig planering

UNICEF Sverige har sedan 2012 en heltidsanställd

UNICEF Sverige planerar och sätter riktlinjer för verk-

verksamhetsutvecklare som arbetar med våra

samheten i cykler om vanligen tre år. Denna plan

processer för att säkerställa att vi arbetar på ett

görs tillsammans med kontoret i Genève och kallas

så effektivt sätt som möjligt. Alla nya satsningar/

för Joint strategic plan (JSP). Det styrdokument vi

investeringar kräver en avkastning på fem gånger

Företagsinsamling: 7% — 48 287

använder för att specificera de mål vi ska uppnå under

investerade medel på tre år och måste presenteras

Spontana företagsgåvor: 1% — 5 829

JSP-perioden kallas för styrkort. Styrkort är en vanlig

via detaljerade business cases.

teknik för att enkelt följa upp viktiga nyckeltal inom
flera verksamhetsområden, inte bara uppföljning av
ekonomiska mått.

Business Intelligence

Världsföräldrar: 39% — 253 607
Landsöverskridande företagssamarbeten: 37% —240 711

Spontana gåvor från allmänheten: 3% —19 401
Engångsgåvor: 7% — 47 515

2012 installerade UNICEF Sverige ett system för

Stora givare: 3% — 21 008

Business Intelligence (BI). Systemet ger samtliga

Externa bidrag: 1% — 263

Kortsiktig planering

anställda åtkomst till allt från vår övergripande strate-

Varje år gör varje avdelning eller affär en aktivitets-

giska plan JSP, aktivitetsplaner ner på resultat- och

plan som beskriver de aktiviteter som avdelningen/

budgetnivå, till ROI för samtliga affärer. Detta medför

Licensförsäljning: 1% — 3 607

affären ska utföra under året för att nå de uppsatta

ett lönsamhetstänk där man kan värdera varje krona

Operation Dagsverke: 0% — 2 701

målen i avdelningens/affärens respektive styrkort.

mot den intäkt den genererar. Allt för att kunna se till

Aktiviteternas planerade intäkter och kostnader utgör

att de aktiviteter vi gör är lönsamma, och för att upp-

sedan avdelningen/affärens budget.

täcka förändringsbehov. Det är möjligt att granska

Testamente: 1% — 5 078

Medlemsavgifter och övriga intäkter: 0% — 199

och analysera trender och lönsamhet över flera år,
och att även därifrån kunna göra prognoser.
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Våra fem största givare:

Världsföräldrar: 253 mkr

Vad går medlen till?

globala organisationen. De fördelar sedan pengarna

Vi överför icke-öronmärkta medel till UNICEFs

till där de anser att behoven är som störst. Diagrammen

globala verksamhet. Vår ambition är att skicka så

visar hur den globala organisationen investerade

mycket icke-öronmärkta medel som möjligt till den

UNICEF Sveriges icke-öronmärkta medel 2013.

Gina Tricot

Investeringar av icke-öronmärkta medel per fokusområden

H&M

IKEA Foundation: 232 mkr
PostkodLotteriet: 25 mkr

Sociala frågor 5,0%

H&M: 14 mkr
Anonym privat givare: 5 mkr

Barns överlevnad och utveckling: 49%
Utbildning och jämställdhet: 17%

IKEA Foundation

Barns skydd mot våld och utnyttjande: 12%
Programverksamhet och partnerskap
för barns rättigheter: 16%
HIV/AIDS och barn: 4%

Världsföräldrar

Övriga insatser: 2%

Överförda medel till UNICEF globalt i mkr:

600
600

565

Fördelning av icke-öronmärkta medel per region

500
500
421,4

400
400

411,2

420,6

371,8
342,9

Länder söder om Sahara: 57%
Asien: 23%

300
300

Regionöverskridande: 8%
200
200

179,5

114,5

100
100

73,4
36,2

00

130,9

54,9

Central- och Östeuropa samt
forna Sovjetrepubliker: 3%
Latinamerika och Karibien: 3%
Mellanöstern och Nordafrika: 6%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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*2002*
*2003*
*2004*
*2005*
*2006*
*2007*
*2005*
*2009*
*2010*
*2011*
*2012*
*2013*

MILJÖ
Klimatfrågan är viktig för UNICEF Sverige och våra intressenter. Vår egen miljö
policy säger att om möjligt ska vi välja det alternativ som har minst negativ
miljöpåverkan. Därför letar vi ständigt efter det klimatsmarta alternativet med
respekt för givarnas pengar.

För världens barn fanns många positiva förändringar

Dessa tematiska områden väljs utifrån olika kriterier,

våra resor

elförbrukning

att redovisa under 2013. Bland annat har barnadöd-

bland annat vilka önskemål givaren har och vilka

UNICEF Sverige har en resepolicy för tjänsteresor.

Vår hyresvärd använder 100 procent vattenkraft vilket

ligheten under fem år nästan halverats sedan 1990,

insatser som på ett bra sätt kan åskådliggöra UNICEFs

Den innehåller riktlinjer som gäller för samtliga per-

medför 0 procent koldioxidutsläpp för vårt kontor när

och i 123 länder är nu allt sexuellt våld mot barn

arbete i vår externa kommunikation. Det är dock alltid

soner som reser för UNICEF Sveriges räkning. Vi har

det gäller elförbrukningen.

straffbart. Förändringar som bland andra UNICEF har

UNICEFs landkontor som tar fram dessa program och

också avtal med en resebyrå för att i möjligaste mån

bidragit till att åstadkomma.

bestämmer vilket arbete UNICEF ska göra i landet.

hålla nere våra resekostnader. Ansvaret för uppfölj-

återanvända datorer

Detta styr inte alls UNICEF Sverige över, utan vi väljer

ning ligger på administrationsavdelningen.

Nyproduktion av IT-produkter förbrukar stora mäng-

Öronmärkta medel

bara vilka vi vill stödja.

UNICEF Sverige skickar till största delen insamlade

der energi, råvaror och kemikalier. UNICEF Sverige
Vid val av färdmedel och färdsätt ska (utifrån varje

tycker att det är viktigt att minimera miljöpåverkan,

medel vidare till UNICEF i form av icke-öronmärkta

Effektiviteten mäts utifrån budgeten och planerade

resesituation) det som är mest fördelaktigt för UNICEF

och väljer därför i den mån det går att köpa återan-

medel. Cirka en fjärdedel av medlen öronmärks dock

insatser och genom UNICEFs övergripande system

Sverige användas. Ur miljösynpunkt ska resor inom

vända datorer. Återanvänd IT-utrustning minskar

till ett visst tematiskt område i ett land, till exempel

för uppföljning och utvärdering. UNICEF sätter mål

Sverige och Norden så långt som möjligt bokas med

dessutom utsläpp av koldioxid. En tre år gammal da-

till utbildning i Nepal eller hiv och aids i Mocambique.

på olika tidsperspektiv, och när det gäller stora för-

tåg eller buss. Video- eller telefonkonferens bör alltid

tor som används i tre år till sparar 109 kilo koldioxid.

Ibland öronmärker vi även till ett visst arbete inom

ändringar (effektmål), som minskad mödradödlighet

övervägas, och vid lokala tjänsteresor ska kollektiv-

det tematiska området, till exempel insatser inom

i ett land, kan det ta flera år innan man kan mäta

trafiken nyttjas.

mödradödlighet inom området hälsa i Sierra Leone.

dessa effekter.

I och med våra köp av återanvända datorer under de
senaste tolv månaderna har vi reducerat råvaruanvändandet med 7,5 ton.

Flygresor*		

UNICEF SVERIGES ÖRONMÄRKTA MEDEL GICK TILL FÖLJANDE INSATSER 2013

KM

CO2 (ton)

875 711

96

kontorsmaterial
SO2 (ton)

NO2 (ton)

0,03

0,44

Vi väljer i största möjliga mån att handla miljömärkta
produkter för att minimera vår påverkan på miljön,
och med respekt för givarnas pengar. Största förbrukningen av kontorsmaterial är papper som är
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Barns överlevnad och utveckling:

Skydd mot våld och exploatering:

Bangladesh 3,5 miljoner kr till

Zambia 2 miljoner kr till insatser

Sudan 1,3 miljoner kr för att

förskola samt mot barnarbete.

mot undernäring.

stärka rättigheterna för barn med

Indien 4,8 miljoner kr till utbildning

Taxiresor

Guatemala 3,4 miljoner kr till

funktionsnedsättning.

och hälsa samt mot barnarbete

Taxiresor får endast ske i mån av behov, till exempel

vaccinationer och grundläggande

Etiopien 2 miljoner kr för mikrolån

vid bomullsproduktion.

vid mycket tidiga avgångar eller sena ankomster

hälsovård.

till kvinnor samt socialbidrag till

Bangladesh 8,4 miljoner kr till

samt vid de tillfällen då man inte hinner till möten

de allra mest utsatta familjerna.

utbildning och att motverka

med kollektivtrafik utan att det tar orimligt lång tid av

Vatten och sanitet:

Gambia 1,7 miljoner kr för arbete

barnarbete.

arbetsdagen i anspråk.

Niger 2,8 miljoner kr till vatten

mot könsstympning och barn

och sanitet.

äktenskap.

Humanitära insatser:

Ockuperade Palestinska

Syrien 4,2 miljoner kr till stöd

Utbildning och jämställdhet:

territorierna 1,5 miljoner kr för

för barnen i Syrien och dess

Nepal 5,8 miljoner kr till utbildning.

stöd till ungdomar.

grannländer.

Bhutan 4,2 miljoner kr till

Vietnam 4,7 miljoner kr för att

katastrof förebyggande arbete

stärka rättigheterna för barn med

inom utbildning.

funktionsnedsättning.

miljömärkt. Vår leverantör är miljöcertifierad enligt
ISO 14001.

* Reseprofil för 2013 beställd från Tranås resebyrå.
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FRAMTIDEN
UNICEF Sverige ser på framtiden med tillförsikt, både när det gäller insamlingsverksamheten och programverksamheten. Viktigt är att identifiera nya målgrupper
för insamling och utveckling av programsamarbeten.

Eftersom regeringsbidragen minskar världen över

Under de kommande åren är det viktigt att UNICEF

förväntas UNICEF Sverige öka sitt resultat med 15

Sverige identifierar nya målgrupper och former för

procent per år för att möta de mål för barns överlev-

givandet. Vi tror oss kunna växa ytterligare men vi

nad, skydd och utveckling som är uppställda av den

ser några utmaningar:

globala organisationen. Detta innebär att vi ständigt
arbetar med innovationsfrågor och utveckling av vår
insamling.

• vi vill utöka vår insamling både från privatgivare 		
och från företag, men vi är medvetna om att
företagen är mer konjunkturkänsliga

Vi ser en utvecklingspotential i Operation Dagsverke
och ambitionen är att få fler skolor att delta, samt

• att finansiera tillväxt och innovation samtidigt

att även utbilda skolorna i rättighetsfrågor för barn.

som vi bibehåller ändamålskostnaderna på

Vi ser också stora möjligheter att utveckla ännu fler

nuvarande nivå

samarbeten med stora företag och organisationer.
Arbetet med att sprida kunskap om Barnrättsprin-

• vi ser möjligheter till ytterligare företagssamarbeten,

ciperna och få dem att ingå som en naturlig del i

men vårt arbete med barnrättsprinciperna för före-

företagens affärsverksamhet pågår under 2014, och

tag blir till stor del beroende av extern finansiering

UNICEF Sverige vill arbeta tillsammans med företag
för att förverkliga Barnrättsprinciperna.

• vi har en mycket lyckad tv-gala, men vi är medvetna
om att tv-tittandet minskar

En förutsättning för att vi skall fortsätta att öka vår
insamling som svar på ökade behov är att givarna

När det gäller vår programverksamhet avvaktar vi

fortsätter att känna förtroende för att vi förbättrar

resultatet av den utredning som tillsatts av Social

livet för barn världen över. UNICEF Sverige kommer

departementet angående inkorporeringen av barn-

i september 2014 att ta fram en effektrapport där

konventionen. Och under 2015 kommer Sverige

resultatet av den globala verksamhetens insatser

att granskas av barnrättskommittén i Genève, en

kommer att presenteras. Där kommer vi beskriva

granskning som kommer att vara avgörande för vårt

hur insamlade medel och vårt programarbete

fortsatta arbete.

påverkar omvärlden, som ett led i att utveckla vår
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rapportering till givare.
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GRI-INDEX
Upplysning

Beskrivning

GRI-INDEX
Redovisning/Kommentar

Sidhänvisning

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1

Upplysning

Redovisning/Kommentar

3

ORGANISATIONSPROFIL
G4-3

Organisationens namn

G4- 4

Viktigaste varumärkena, produkterna 		

G4-24

Intressentgrupper som organisationen har
kontakt med		

6-7

G4-25

Princip för identifiering och urval av intressenter		

6-7

G4-26

Tillvägagångssätt vid kommunikation med

UNICEF Sverige

intressenter		
9

G4 -27

och tjänsterna		

med intressenter		

Lokalisering av organisationens huvudkontor

G4-6

Viktiga länder där organisationen är verksam		

G4-7

Ägarstruktur och organisationsform		

9

G4 -28

Redovisningsperiod		

G4-8

Marknader som organisationen är verksam på		

9, 21

G4-29

Datum för publiceringen av den senaste

Detta är UNICEF Sveriges första

G4-9

Den redovisade organisationens storlek		

9, 17, 20

redovisningen

hållbetsredovisning.

G4-10

Antal anställda per anställningsform, 		

16-17

9, 21

Andel av personalstyrkan som omfattas av 		

16

REDOVISNINGSPROFIL

UNICEF Sverige köper i första hand

14-15

Redovisningscykel		

G4 -31

Kontaktperson

Fredrik Hedberg, ekonomichef UNICEF Sverige

G4-32

Redovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer

Unicef redovisar enlighet med GRI:s

samt GRI index

G4-riktlinjer, alternativ core.

Policy och tillämpning beträffande externt

Hållbarhetsredovisningen är inte föremål

bestyrkande

för extern granskning.

G4-33

		

tjänster och produkter för kontors-

		

verksamheten i Sverige.

			

G4-13

Inga väsentliga förändringar.

BOLAGSSTYRNING

Väsentliga förändringar av organisationens

G4 -34

struktur, storlek, ägande		
G4-14

Tillämpning av försiktighetsprincipen

Ej relevant.

G4-15

Externa principer eller andra initiativ som

Följer egna upprättade principer och

organisationen stödjer

bolag och organisationer följer dessa.

G4 -16

Medlemskap i branschorganisationer		

10-12

G4-17

4
4

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning		

9

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56

9

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR

4

G4 -30

kollektivavtal		
Organisationens leverantörskedja

6-7

Stockholm, Sverige

kön och region		

G4-12

6-7

Viktiga frågor som har lyfts via kommunikation

G4-5

G4-11

Sidhänvisning

KOMMUNIKATION MED INTRESSENTER

Uttalande från organisationens 		
högsta beslutsfattare

Organisationens värderingar, principer, 		

9-12, 14-15

uppförandekoder		

VÄSENTLIGA ASPEkTer: Ekonomiskt resultat
G4-DMA

Styrning – ekonomi		

18

		

föreningen UNICEF Sverige. UNICEF

G4-EC1

Direkt ekonomiskt resultat

18

		

Sverige och UNICEF globalt regleras

		

kostnader avseende finansiella instrument

		

genom samarbetsavtal. Se även vår

		

eller liknande och betalar ej någon skatt då

		

årsredovisning.

		

det är en ideell förening.

G4 -18

Koncernbolag som omfattas av redovisningen

Ingår inga koncernbolag i den ideella

9

Process för definition av innehållet i redovisningen		

6

G4 -19

Väsentliga aspekter som identifierats		

6-7

G4 -20

Avgränsning inom organisationen för

Rapporterade aspekter utifrån väsentlig-

väsentliga aspekter

hetsanalys är relaterade till UNICEF Sverige.

		

I de fall uppgifter inte finns tillgängliga har

		

det angivits i text eller i detta index.

G4 -21

Avgränsning utom organisationen för

Aspekterna i rapporten gäller inom UNICEF

väsentliga aspekter

Sverige, dock är vi medvetna om att vår

6

UNICEF Sverige har inga intäkter eller

VÄSENTLIGA ASPEkTer: Ekonomiska effekter
G4-DMA

Styrning – indirekt påverkan ekonomi		

10 -11, 21-22

G4-EC8

Indirekta ekonomiska effekter		

10-12, 21-22

VÄSENTLIGA ASPEkTer: utsläpp
6

G4-DMA

Styrning – utsläpp av växthusgaser		

23

G4-EN17

Indirekta utsläpp av växthusgaser		

23

		

påverkan och vart pengarna går ligger

		

utanför UNICEF Sveriges ramar.

VÄSENTLIGA ASPEkTer: miljökrav i leverantörsled	

G4-22

Inga förändringar. Detta är UNICEF Sveriges 		

G4-DMA

Styrning – krav på leverantörer		

14 -15

		

första hållbarhetsredovisning.

G4-EN32

Nya leverantörer som screenats gällande miljökrav (procent)

14 -15

G4-23

Väsentliga förändringar av redovisningens

Inga förändringar. Detta är UNICEF Sveriges

avgränsning och omfattning

första hållbarhetsredovisning.

Förändringar av tidigare redovisad information

		

26

Beskrivning

VÄSENTLIGA ASPEkTer: mångfald
G4-DMA

Styrning – mångfald och lika villkor		

16 -17

G4-LA12

Sammansättning av styrelse, ledning och personalkategorier

16 -17
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GRI-INDEX
Upplysning

Beskrivning

Redovisning/Kommentar

Sidhänvisning

VÄSENTLIGA ASPEkTer: jämställd ersättning
G4-DMA

Styrning – löner och ersättning för kvinnor och män		

16 -17

G4-LA13

Löneskillnader och ersättning för kvinnor och män		

16-17

VÄSENTLIGA ASPEkTer: Arbetsvillkor i leverantörsled	
G4-DMA

Styrning – krav på leverantörer		

14-15

G4 -LA14

Nya leverantörer som screenats med krav på arbetsvillkor (procent)

14-15

VÄSENTLIGA ASPEkTer: anti-diskriminering
G4-DMA

Styrning – anti-diskriminering		

17

G4-HR3

Antal fall och hantering av diskriminering och åtgärder som vidtagits

17

VÄSENTLIGA ASPEkTer: Mänskliga rättigheter i leverantörsled
G4 -DMA

Styrning – krav på leverantörer		

14-15

G4 -HR10

Nya leverantörer som screenats med krav på mänskliga rättigheter (procent)

14-15

VÄSENTLIGA ASPEkTer: anti-korruption		
G4-DMA

Styrning – anti-korruption		

15

G4 -SO3

Procent och antal fall av och utvärderad risk för korruption

15

G4 - SO5

Antal bekräftade fall av korruption		

15

VÄSENTLIGA ASPEkTer: samhällspåverkan i leverantörsled
G4 -DMA

Styrning – krav på leverantörer		

14-15

G4 -SO9

Nya leverantörer som screenats med krav på samhällspåverkan (procent)

14-15

VÄSENTLIGA ASPEkTer: Märkning av produkter och tjänster
G4 -DMA

Styrning – märkning av produkter och tjänster		

G4-PR5

Resultat av kundnöjdhetsundersökningar genomförda under rapporteringsperioden,
samt system för uppföljning av feedback och klagomål

14
14

VÄSENTLIGA ASPEkTer: ETISK INSAMLING		
NGO 8

18 -22

©UNICEF/Noorani
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Källor för insamlade medel och redovisning av de fem största givarnas bidrag
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