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Barns rättigheter är en förutsättning
för hållbar utveckling

För UNICEF globalt definieras hållbarhet i form av utveckling för
barnen. I egenskap av FN:s barnfond gör vi allt vi kan för att alla
barn över hela världen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det
är vårt uppdrag att se till att barnkonventionen efterlevs.

För att skapa bestående förändringar sam-

föräldrar, givare som vanligen ger 100 kronor

arbetar vi med alla – barnet, familjen, lokala

per månad. Det är en insamlingsform med

hjälporganisationer, myndigheter och reger-

låga administrativa kostnader och långsik-

ingar. På så sätt kan vi förändra samhälls-

tighet i givandet. UNICEF Sverige har också

system och göra världen bättre för barnen.

flera större samarbetspartners, som IKEA

I den svenska verksamheten handlar håll-

och H&M, som genom avtal stödjer vårt

barhet om hur vi bedriver vårt arbete som

arbete långsiktigt.

insamlings- och påverkansorganisation för
att säkra att vi uppfyller vårt uppdrag.

Vår insamling och vårt programarbete syftar båda till att leda en hållbar social utveck-

Relationen mellan UNICEF och UNICEF Sve-

ling. I Sverige fokuserar vi mestadels på

rige regleras genom en överenskommelse

fem prioriterade områden: barnkonventio-

som utvärderas regelbundet. Våra affärspla-

nen som lag, barn i migrationsprocessen,

ner, budget och verksamhetsplan fastställs

handel med barn, barn i socialt utanförskap

tillsammans med huvudorganisationen, och

samt milleniemålen. Dessa områden har vi

kraven är höga. Vi kan med stolthet konsta-

valt för att säkra en hållbar utveckling för

tera att vi under de senaste åren överträffat

barnen i Sverige.

våra mål som också presenteras i den här
rapporten.

VIKTIGA FRAMSTEG FÖR BARNEN 2017
2017 överträffade UNICEF Sverige målsätt-
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VÅRT UPPDRAG I SVERIGE

ningen för ökat bidrag till UNICEFs internatio-

Vårt främsta uppdrag i Sverige är att samla in

nella arbete, och vi bidrog med 689 miljoner till

pengar till UNICEFs internationella arbete för

UNICEFs arbete i fält, och 27 miljoner till vårt

barnen. Basen i insamlingen är våra Världs-

programarbete i Sverige.
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Med våra företagspartners för vi en allt större

utanförskap, barn i asylprocessen, barnper-

dialog kring hur de, utöver sitt ekonomiska

spektiv i biståndet, barnkonventionens ställ-

bidrag, kan använda sin verksamhet för att

ning i skolan och att stoppa våld mot barn.

bidra till att förstärka barns rättigheter. Barnrättsprinciperna för företag är ett internatio-

HÅLLBARHET I SVERIGE OCH I VÄRLDEN

nellt ramverk som hjälper företag att förstå

UNICEF får cirka en tredjedel av sina intäkter

och ta ansvar för sin påverkan på barn. Princi-

från nationalkommittéerna. Sverige är en av

perna ska hjälpa företagen i sitt hållbarhets-

de högst presterande. I en tid av ekonomiska

arbete genom att säkra att de i hela kedjan

svårigheter i världen blir organisationen allt

av sin verksamhet respekterar och främjar

mer beroende av donationer från den privata

barns rättigheter.

sektorn. Därför blir UNICEF Sveriges utveckling till sist avgörande för organisationens
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I Sverige arbetade vi för att barnkonventio-

förmåga att finansiera sin verksamhet de

nens ställning ska stärkas och tillämpas på

kommande åren. Därför kommer vi fortsätt-

alla samhällsnivåer. Vi koncentrerade oss

ningsvis att vilja växa, på ett så hållbart sätt

på våra fokusområden: inkorporering av

som möjligt, som en förutsättning för orga-

barnkonventionen i svensk lag, barn i socialt

nisationens hållbarhet i stort.
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Om redovisningen

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

Vår målsättning är att rapporten ska utveck-

transparens när det gäller hur hållbara vi

las och förbättras för varje gång den görs,

är ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi

och att den fortsättningsvis ska uppdateras

har valt att i redovisningen fokusera på de

vartannat år.

områden som våra intressenter har uppgett
är viktigast för dem att vi berättar om, och

Redovisningen är avgränsad till UNICEF

som även vi bedömt är viktiga för oss. Bland

Sveriges arbete. För att ta del av den glo-

annat redogör vi för fördelningen av ekono-

bala organisationens rapportering hänvisar

miska resurser, vårt sociala ansvar och vår

vi till unicef.org där man kan läsa UNICEFs

påverkan på miljön. Målgrupper för redovis-

Annual Report.

ningen är våra givare, medarbetare, samarbetspartners och myndigheter, och det är
vårt arbete under 2017 som redovisas.
Vi har upprättat redovisningen enligt Global
Reporting Initiatives (GRI-G4) riktlinjer, alternativ ”core” (det något mindre omfattande
alternativet). Redovisningen innehåller de
obligatoriska GRI-delarna för hållbarhetsredovisning, samt de GRI-tillägg som finns
för ideella organisationer (NGO:s). Övriga
aspekter har valts ut efter den väsentlighetsanalys som gjorts med våra intressenter. Resultatet har sedan viktats mot vad vi
som organisation anser vara väsentligt för
5

UNICEF Sverige.
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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.

För att ta reda på vilka hållbarhetsfrågor som

dialog med vår egen givarservice för att få

är mest väsentliga för UNICEF Sverige har

en inblick i vad som är de viktigaste frågorna

vi genomfört en undersökning. I analysen

för givarna. Den övergripande sammanfatt-

av undersökningen identifierades områden

ningen är att intressenterna tycker det är

inom hållbarhet som kan tänkas vara viktiga

viktigt med transparens i vart de insamlade

för de olika målgrupperna (internt och externt),

medlen går och hur de används, samt arbe-

och vi har därefter stämt av dessa genom en

tet med kärnverksamheten, det vill säga att

intressentdialog. I denna ingick externa intres-

främja barns villkor och rättigheter.

senter som givare, medarbetare och företagspartners. Resultatet från intressentanalysen

Vårt mål är att ha en löpande dialog med våra

har sedan viktats mot vad vi som organisation

intressenter för att ständigt vara uppdaterade

anser vara väsentligt för UNICEF Sverige.

kring deras aktiviteter och förväntningar på
oss. Vi har alltid en pågående dialog runt

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

insamlingsfrågor med våra externa intres-

Intressenterna (representanter från medar-

senter. Inför varje hållbarhetsredovisning

betare, givare och företagspartners) valdes

kommer vi att uppdatera informationen från

utifrån ett urval av givare och medarbetare

intressenterna så att redovisningen alltid

som på ett representativt sätt kan beskriva

speglar det som är mest väsentligt att redo-

vilka förväntningar de har på hur UNICEF

visa utifrån vår och deras sida.

Sverige bör agera ur ett hållbarhetsperspek-
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tiv. Öppna frågor blandades med frågor där

Sammanfattningsvis är våra viktigaste håll-

intressenterna fick ranka olika hållbarhets-

barhetsområden ekonomi, miljö, program-

frågor utifrån hur viktiga de anser att frå-

effektivitet och sociala frågor. Följaktligen är

gorna är för UNICEF Sverige. Vi har även haft

det också detta som redovisas i rapporten.
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De viktigaste
hållbarhetsaspekterna

I likhet med tidigare år är alla hållbarhetsaspekter viktiga, det
är tydligt att intressenterna upplever att de hänger ihop. Som
diagrammet visar är det en jämn fördelning mellan de olika
aspekterna. Programeffektivitet rankas något högre och miljö
rankas något lägre än övriga aspekter.
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PROGRAMEFFEKTIVITET
Programeffektivitetens viktigaste områden är baserade på
gott anseende och uppföljning, både när det kommer till
effekterna av programmet men också den personliga kontakten med intressenterna. Vissa av intressenterna upplever
inte att programeffektiviteten är beroende av samarbetet
med andra aktörer.
EKONOMI
När det gäller ekonomi är intressenterna enade om att det
är etisk insamling och transparens som är viktigast.
SOCIALA FRÅGOR
Det viktigaste området inom sociala frågor rör respekt kring
mänskliga rättigheter. Även här ser vi att korruption och kundnöjdhet är viktiga aspekter. Anställningsvillkor kommer på
sista plats men är såklart även en viktig del inom området.
MILJÖ
Miljöfrågorna är både inriktade på intern avfallshantering
och miljökrav på leverantörer. Intressenterna tycker dock
9

inte att det är särskilt viktigt med miljöcertifieringar.
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Om UNICEF
och UNICEF Sverige

UNICEF är världens största barnrättsorganisation. UNICEF
Sverige är en av 34 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

UNICEF SVERIGE

har sitt huvudkontor i New York och kämpar

UNICEF Sveriges uppdrag är att samla in

i över 190 länder för att vuxna ska ta barns

pengar till UNICEFs internationella arbete,

rättigheter på allvar och följa barnkonven-

att informera om barnens villkor och rättig-

tionen. Förutom fältkontor med långsik-

heter samt att driva påverkans arbete gäl-

tiga utvecklingsprogram och katastrofbe-

lande barns rättigheter i Sverige. Vi har ett

redskap i 156 länder och territorier, finns

90-konto, vilket innebär att organisationen

UNICEF även representerat i ytterligare 34

står under granskning av Svensk Insamlings-

länder, genom så kallade nationalkommit-

kontroll. Enligt Svensk Insamlingskontroll

téer varav UNICEF Sverige är en och drivs

ska 75 procent av de totala intäkterna gå till

som en ideell förening.

verksamheten, men vi har som mål att minst
85 procent av våra insamlade medel ska gå

I barnkonventionens artikel 45 finns inskri-

till ändamålet. År 2017 gick 89 procent av

vet att det är UNICEFs uppgift att se till att

UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

barnkonventionen efterlevs, ett uppdrag vi är
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mycket stolta över. Vårt arbete handlar om att

UNICEF Sverige måste enligt samarbetsav-

ge alla barn den barndom som de har rätt till,

talet med UNICEF uppfylla ett antal villkor.

med rent vatten, hälsovård, skola, hjälp i kata-

I villkoren ingår ett antal kontrollfunktioner,

strofer och skydd undan våld, övergrepp och

som andel av insamlade medel som minst

utanförskap. De barn som har störst behov

skall gå till programverksamhet, regler för

prioriteras – oavsett nationalitet, religion eller

att förhindra förskingring med mera. Som

landets politiska ledning, och arbetet för bar-

medlem i FRII applicerar UNICEF Sverige

nen finansieras helt av frivilliga bidrag.

också den så kallade kvalitetskoden. FRII:s
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Hanteringen av ekonomifunktionen är en
stor del av hållbarheten i vår styrning och
ledning. Vår ekonomi är målstyrd och vi har
etablerade processer för kontroll och redovisning. Vårt redovisningssystem gör det
möjligt för oss att med omedelbarhet följa
våra intäkter och kostnader, och vi har en väl
etablerad internkontroll. Ekonomisk redovisning sker vid varje styrelsemöte.
Förutom insamling till UNICEFs internationella arbete är påverkansarbete en stor del av
vår verksamhet i Sverige, liksom att utbilda
och informera om barns rättigheter. UNICEF Sverige har fem prioriterade områden
när det gäller barns rättigheter i Sverige: att
barnkonventionen måste bli svensk lag, att
skydda barn på flykt, motverka handel med
barn, förändra situationen för barn i socialt
utanförskap samt milleniemålen. UNICEF
Sverige stödjer också öronmärkta projekt,
antingen i egen regi eller tillsammans med
samarbetspartners.
STYRNING
kvalitetskod är insamlingsbranschens själv-

UNICEF Sverige leds av en styrelse bestående

regleringsinstrument och fungerar som ett

av tio ledamöter varav en ordförande, en

stöd i medlemmarnas kvalitetsarbete.

vice ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren är adjungerad vid
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För att säkerställa långsiktigheten i UNICEF

styrelsemöten. Personalen har också en

Sveriges arbete styrs verksamheten med så

utsedd arbetstagarrepresentant i styrelsen.

kallade styrkort med följande perspektiv: eko-

UNICEF Sverige har också 20 medlemsor-

nomi, personal och givare. Organisationens

ganisationer. Medlemmarna är stödjande

övergripande mål sätts i samverkan med

riksorganisationer. Högsta beslutande organ

UNICEF globalt och bryts ned i avdelnings-

är årsstämman där representanter för med-

visa mål, mål per verksamhetsområde och

lemsorganisationerna har rösträtt och bland

till slut den individuella medarbetarens mål.

annat utser styrelsen.
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Vårt påverkansarbete

Programavdelningen arbetar med kunskapsuppbyggnad, policyformulering, analyser, remissbesvarande och pilotprojekt inom
våra sakfrågor. Vi arbetar aktivt med påverkan och opinionsbildning genom debattartiklar, seminarier, samtal, referensgrupper
och såväl traditionella som sociala medier.

UNICEF Sverige arbetar för att barnkonven-

för att inte leva upp till bestämmelserna i

tionens ställning ska stärkas och tillämpas

barnkonventionen. Utöver barnkonventio-

bättre på alla samhällsnivåer. Vi fokuserar

nens bestämmelser följer UNICEF Sverige

på områden där barn är särskilt utsatta och

också hur regeringen lever upp till de globala

där Sverige har fått kritik av bland annat FN

målen på hemmaplan.

VI ARBETAR FÖR ATT
→→ Stärka barnkonventionens status.
→→ Stärka barnkonventionens ställning i skolan.
→→ Öka delaktigheten för barn i socialt utanförskap.
→→ Stoppa våld mot barn.
→→ Skydda barn på flykt.
→→ Stärka barnrättsperspektivet i biståndet och uppnå de globala målen.
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Under 2017 har stort fokus för vårt arbete

Vi har startat projektet barnrättskommun i

varit på situationen och rättssäkerheten för

fem pilotkommuner. Det utgår från det globala

barn på flykt i Sverige. Vi har arbetat intensivt

UNICEF-initiativet Child Friendly Cities och

med att analysera konsekvenser för barn av

syftar till att barnkonventionen ska genomsyra

olika politiska beslut och ställt krav på politi-

hela kommunens verksamhet.

ker och myndigheter att respektera barnkonventionen. En särskilt angelägen fråga är den

Under hösten lanserade vi rapporten ”Hur

om familjeåterförening. Vi har fortsatt med

ska barn i Sverige få upprättelse när deras

verksamheten där våra frivilliggrupper gör

rättigheter kränkts?” som handlar om indi-

lekaktiviteter med barn på asylboenden.

viduell klagorätt för barn.

Under hösten genomförde vi kampanjen

Vi har tagit fram två handböcker om barnkon-

Operation Dagsverke med 69 skolor och

ventionen under hösten, den ena för social-

13  000 engagerade elever. Skolorna samlade

sekreterare och den andra för idrottsledare.

in närmare 1,5 miljoner kronor till vårt arbete
för ökad kunskap om hiv i Namibia. Skolorna
fick tillgång till skolmaterial om barnkonventionen och årets insamlingsprojekt. Under
kampanjen gjorde våra barnrättsinformatörer
skolbesök för att ge elever kunskap om barns
rättigheter globalt och i Sverige.
Projektet rättighetsbaserad skola har vi fortsatt att utveckla till en modell att använda i
skolor för att låta barnkonventionen finnas
13

med i hela skolans verksamhet.
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Barnrättsprinciperna för företag
Barnsrättsprinciperna är en uppmaning till alla företag över hela
världen att utvärdera sin påverkan på barnets rättigheter och
sätta in åtgärder för att förändra barns livssituation. Företag har
en unik möjlighet att påverka – och med barnrättsprinciperna kan
företagen ta sitt hållbarhetsarbete till en högre nivå.
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→→ Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och
förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn.
→→ Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsrelationer.
→→ Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft
och för föräldrar och vårdnadshavare.
→→ Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets lokaler och anläggningar.
→→ Se till att era produkter och tjänster är säkra och sträva
efter att främja barns rättigheter genom dem.
→→ Använd marknadsföring och reklam som respekterar och
främjar barns rättigheter.
→→ Respektera och främja barns rättigheter i relation till ert
miljöarbete, och i anskaffning av mark och fastigheter.
→→ Se till att säkerhetspersonal som används i verksamheten
respekterar och tar hänsyn till barns rättigheter.
→→ Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats av
olyckor och humanitära katastrofer.
→→ Stöd samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och
tillgodose barns rättigheter.
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Hur samlar UNICEF Sverige in pengar?

Grundläggande för vårt insamlingsarbete är

Vill en givare vara anonym så respekteras

att det skall ske med respekt för den enskilda

detta av UNICEF Sverige och givarens namn

givaren. Vi vänder oss till såväl privatpersoner

skall aldrig publiceras utan givarens uttryck-

som företag i vår insamling. Vi bedriver insam-

liga medgivande. Likaså skall UNICEF Sverige

ling hos privatpersoner framför allt via utskick,

respektera om en givare inte vill bli kontaktad.

autogiro, telefon, Face-to-Face, internet samt

UNICEF Sverige lämnar inte givarens namn

insamlingsgalor i tv. För företag skapar vi

vidare till annan organisation eller företag.

samarbeten även via samarbetspartners och
kampanjpartners. Vi strävar efter att effektivi-

Etisk insamling och transparens

sera insamlingen och minska kostnader. För

Givarnas förtroende är grunden för UNICEF

att effektivisera testar vi även andra kanaler

Sveriges arbete. För att säkerställa förtroen-

för insamling. Vi gör ständigt förbättringar

det har vi mål vad gäller återrapportering om

för att använda våra resurser så effektivt som

hur gåvor används, hur givare skall bemötas

möjligt. Vi bedriver också insamling genom att

och hur snabbt vi skall svara på frågor. Vi

sälja fältprodukter i vår gåvoshop.

eftersträvar transparens och måluppfyllelsen mäts regelbundet, bland annat genom

VIKTEN AV ANONYMITET

Nöjd Kund Index (NKI). Vi står och faller med

Det är viktigt att våra givare känner sig trygga

givarnas förtroende, och därmed är vår tro-

med hur deras personuppgifter används.

värdighet det viktigaste vi har.

UNICEF Sverige följer de lagar som finns,
bland annat Personuppgiftslagen PuL. Detta

HÅLLBARA SAMARBETEN

innebär att personuppgifter som lämnas till

På samma sätt som det är viktigt för oss att

organisationen endast får användas i vår

vara en hållbar partner, är det lika viktigt för

egen administration för att hantera gåvor.

oss att de vi samarbetar med också är det.

Personuppgifter som lämnas via vår webb-

Vi följer globala riktlinjer när vi går in i nya

plats, till exempel när man handlar i gåvo-

företagssamarbeten.

shopen eller skänker en gåva, hamnar i vårt
databasregister. Uppgifterna används för
att kunna ge givare fortlöpande information
om UNICEFs arbete och kampanjer. Gåvor
på 200 kronor eller mer utgör underlag för
skattereduktion. Uppgifterna lämnas aldrig
16

till någon tredje part för extern bearbetning.

Hållbarhetsredovisning

2017

UNICEF SVERIGE SAMARBETAR MED FÖRETAG SOM
→→ Visar socialt ansvarstagande och ledarskap inom sin verksamhetssfär och det omgivande samhället.
→→ Bidrar aktivt till en positiv utveckling av samhället.
→→ Har en tradition av socialt ansvarstagande.
→→ Har en positiv verksamhets- och produktimage.
→→ Uppvisar engagemang i utvecklingsrelaterade frågor.
→→ Visar ansvar för anställda.
→→ Aktivt följer FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner avseende barnarbete, anställdas hälsa, säkerhet, löner,
förmåner, arbetstider, arbetsförhållanden, diskriminering
samt disciplinära åtgärder i de länder företaget är verksamt.
→→ Tillämpar ansvarsfullhet i miljöfrågor.
→→ Aktivt följer FN:s program för miljö och hållbar utveckling
(Agenda 21).
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UNICEF Sverige ställer krav på att 100 pro-

om oegentligheter om sådana skulle uppstå.

cent av våra leverantörer och samarbetspart-

Policyn har en inbyggd eskaleringsfunktion

ners uppfyller den svenska lagstiftningen, i

vilket innebär att ärenden slutligen kan han-

synnerhet vad gäller krav på bokföring och

teras av den globala organisationen. Inget fall

redovisning, betalning av skatter och soci-

skedde under 2017. UNICEF Sverige är med-

ala avgifter, anställningsvillkor för personal, i

veten om behovet av att kontinuerligt utbilda

framställning av tjänster och produkter samt

sin personal och inom det här specifika områ-

att företaget uppfyller befintliga miljökrav.

det finns det utrymme för förbättringar. Ris-

Det är också viktigt att våra samarbetspart-

ken för att något inom detta område skulle

ners delar UNICEFs värderingar om rättvisa

ske bedömer vi som mycket liten, men det

och icke-diskriminering, att företaget är par-

bör tas på största allvar.

tipolitiskt och religiöst obundet samt att det
inte befattar sig med barnarbete, vapentill-

UNICEF Sverige har system för att hantera

verkning eller vapenhandel, drog- eller alko-

oegentligheter genom regler för upphandling

holrelaterad eller pornografisk verksamhet.

och fakturakontroll i flera steg. Är man jävig

Våra tio största leverantörer finns inom kom-

vid upphandling så får man lämna ifrån sig

munikationsområdet, tv-produktion, digita-

ärendet till en kollega.

lisering, tryck, porto och adressköp, samt
hyreskostnader. Av totala inköp under 2017

ALLMÄNT ERKÄNNANDE

på 76 miljoner stod dessa för 52 miljoner.

OCH GOTT ANSEENDE
Givarnas förtroende är vårt kapital. I allt vi gör

Nekande av gåva

är det viktigt för oss att vi verkar för att upp-

UNICEF Sverige har möjlighet att neka till

rätthålla detta förtroende. Som hjälp för att

gåva vid stark misstanke om att gåvogiva-

undvika förtroendekriser genomför UNICEF

rens värderingar eller verksamhet står i strid

Sverige riskanalyser två gånger per år, där

med organisationens värderingar samt om

man tittar på finansiella och operationella

det finns misstanke att gåvans ursprung är

risker, samt även risker som kan äventyra för-

förenad med olämplighet. UNICEF Sverige

troendet för organisationen. Resultatet leder

kan även tacka nej till gåva om den är förenad

till eventuella åtgärdsplaner, beroende på typ

med specifika villkor, som UNICEF inte kan

av uppfattad risk. Syftet är att alltid bibehålla

uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot

givarnas förtroende. UNICEF Sverige har tagit

gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan

fram en uppförandekod som ska prägla allt

i sig. Andra skäl att tacka nej kan vara att

vårt arbete, såväl internt som externt (inklusive

gåvan får oönskade konsekvenser eller om

samarbetet mellan styrelse, medarbetare och

den består av varor, tjänster, byggnader eller

externa kontakter).

annat som UNICEF Sverige inte kan använda
eller avyttra.
KORRUPTION OCH MUTOR
UNICEF Sverige har en så kallad whistleblower-policy som är tillgänglig för personalen på intranätet. Det innebär att UNICEF
Sverige med goda rutiner för internkontroll
ska minimera riskerna för förekomsten av
oegentligheter. Syftet är att policyn ska tjäna
18
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VÅR UPPFÖRANDE KOD
→→ Vi drivs av vår vilja att verka för varje barns rättigheter och
handlar alltid med respekt för barnets bästa. Vi agerar på ett
sätt som medför att ett barn aldrig kommer att skadas, kränkas eller på annat sätt drabbas negativt av vårt agerande.
→→ Vi följer lagar och regler och strävar efter en arbetsmiljö fri
från diskriminering, våld eller kränkning.
→→ Vi respekterar mångfald och verkar för en arbetsplats där
olikheterna fritt får komma till uttryck.
→→ Vi samlar in medel på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för
barn och givare.
→→ Vi accepterar inga jävsituationer som kan påverka våra ställningstaganden, vårt agerande eller våra strategier.
→→ Vi accepterar inga gåvor som skulle kunna driva oss att agera
på ett sätt som inte respekterar vår mission, våra värderingar
eller vår självständighet.
→→ Vi handskas med våra resurser, ekonomiska likaväl som
mänskliga på ett så effektivt sätt som möjligt för att kunna
maximera vårt resultat i program och insamling.
→→ Vi använder inte våra befattningar, UNICEFs namn, resurser eller ställningstaganden för egen vinnings skull eller för
andra intressen än kommitténs egna och vi accepterar inga
oegentligheter.
→→ Vi anser att varje misstänkt fall av brott mot lag och oegentligheter ska rapporteras, undersökas och vid behov skyndsamt åtgärdas.
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Våra medarbetare

På UNICEF Sveriges kansli arbetar omkring 55 personer dagtid.
Vi har dessutom runt 30 visstidsanställda som arbetar med telemarketing dag- och kvällstid. Vi är organiserade i fem avdelningar
(Ekonomi/Administration, Kommunikation, Program, Insamling
privatpersoner och Insamling företag) med varsin avdelningschef. Inom Insamling privat finns en kanalchef med ansvar för
Telemarketing. Staben består av generalsekreterare, vice generalsekreterare, en assistent, en affärs- och verksamhetsutvecklare
samt en ansvarig för givarinsikter. Samtliga arbetar på kontoret
som ligger i Stockholm.

Utöver personalen som arbetar på kansliet

kutera aktuella frågor. Personalen träffas i

har vi elva lokala frivilliggrupper runt om i

avdelningsmöten varje vecka. Medarbetar-

Sverige, med totalt omkring 200 frivilliga

samtal och lönesamtal hålls en gång per år.

(cirka 85 procent är kvinnor). Våra frivilliga är
hängivna personer som sprider information

KOMPETENSUTVECKLING

och kunskap om barns rättigheter och UNI-

OCH LEDARSKAP

CEFs arbete för barn, och samlar in pengar

Vi vill att vår personal ska kunna utveck-

till UNICEFs projekt.

las i sin tjänst och vi utbildar på flera sätt.
Behovet av individuell kompetensutveckling
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DELAKTIGHET OCH PÅVERKAN

genomlyses framför allt under medarbe-

Vi vill att personalen ska vara delaktig och

tarsamtalen. Kollektiv kompetensutveck-

kunna påverka. UNICEF Sverige har kollektiv-

ling sker genom specifika ordnade kurser

avtal med arbetsgivarorganisationen IDEA,

i exempelvis barnkonventionen. Det sker

Unionen och Akademikerförbunden och samt-

även vid våra gemensamma frukostar där

liga anställda omfattas av avtalet. På kansliet

interna samt olika utomstående talare deltar.

finns en Akademikerklubb. Vi har även en

Frukostarna, avdelningsmötena och intranä-

skyddskommitté och ett skyddsombud.

tet är de främsta källorna till information till

Skyddsrond sker varje år.

personalen.

Ledning och personal träffas cirka fyra gånger

Medarbetarundersökningar genomförs i

per år i arbetsplatsträffar för att följa och dis-

form av Open space varje år.
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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 medarbetare. 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
För att bibehålla en effektiv insamling och
programverksamhet krävs det att UNICEF
Sverige rekryterarmedarbetare som är specialister inom sina respektive områden.
Lönerna ligger på ett branschgenomsnitt
och avviker inte från näringslivet i övrigt.
PERSONALENS VÄLMÅENDE
Vi vill att vår personal ska må bra och ska

Lönesättningen är individuell och UNICEF

kunna ha balans i livet. Vi vill också att de

Sverige har under det lagstadgade löne-

så långt som möjligt ska kunna arbeta med

kartläggningsarbetet 2017 inte identifierat

frihet under ansvar. Vi har flexibel arbetstid

några osakliga löneskillnader. UNICEF Sve-

och den normala arbetstiden är 37,5 timmar

rige avser att verka för en bra könsfördelning

per vecka. En stor del av personalen har mål-

bland personalen genom att vid nya anställ-

styrd arbetstid. Dessa villkor ska underlätta

ningar ta med i bedömningen att öka antalet

för personalen att kunna kombinera sitt

anställda män, vid lika meriter. Vi motverkar

arbetsliv med sitt privatliv.

aktivt alla former av könsanknutna trakasserier och har en positiv inställning till att både

Vi ersätter kostnader för friskvård, läkarbe-

män och kvinnor utnyttjar föräldraledighe-

sök, ersättning för receptbelagd medicin,

ten samt möjligheten till vård av barn.

terminalglasögon, ergonomihjälp och samtalsstöd. Vi erbjuder även möjlighet att teckna

ARBETSMILJÖ

privat gruppförsäkring samt löneväxling av

En god och säker arbetsmiljö är en viktig

privat sjukvård genom bruttolöneavdrag.

strategisk fråga för UNICEF Sverige. Målsättningen med UNICEF Sveriges arbetsmiljö-
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JÄMSTÄLLDHET

arbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och

UNICEF Sverige har som övergripande mål

socialt sund och utvecklande arbetsplats för

för sitt jämställdhetsarbete att kvinnor och

alla medarbetare där risker för arbetsskador

män skall ha lika möjligheter till anställning,

och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Vi

utbildning, befordran samt utveckling i arbe-

utvärderar löpande organisationens insatser

tet. För UNICEF Sverige är det självklart att

inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra

inte diskriminera någon på grund av kön,

ständiga förbättringar i det dagliga arbets-

religion, etnicitet eller sexuell läggning.

miljöarbetet.
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PERSONAL 2017

KVINNOR

MÄN

TOTALT

Tillsvidareanställda

45

7

52

Visstidsanställda

9

7

16

Totalt

68

STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDNING
2017

2016

Styrelseledamöter

10

10

varav män

3

5

Ledningsgrupp

7

7

varav män

3

3

KVINNOR

MÄN

Under 30 år

0

0

30–49 år

1

1

50 år och över

6

2

Summa

7

3

KVINNOR

MÄN

Under 30 år

7

5

30–49 år

1

1

50 år och över

1

1

Summa

9

7

KVINNOR

MÄN

Under 30 år

5

0

30–49 år

29

4

50 år och över

11

3

Summa

45

7

ÅLDERSFÖRDELNING
UNICEF SVERIGES STYRELSE

VISSTIDSANSTÄLLDA

TILLSVIDAREANSTÄLLDA
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Vår ekonomi

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

Av givna 100 kr 2017 fördes 89 kr över till den

Långsiktig planering

globala verksamheten samt till arbetet för barn

UNICEF Sverige planerar och sätter rikt-

i Sverige. Vi strävar alltid efter att hålla våra

linjer för verksamheten i cykler om van-

kostnader så låga som möjligt. Men kostnader

ligen tre år. Denna plan görs tillsammans

är nödvändiga om vi ska kunna värva ännu fler

med kontoret i Genève och kallas för Joint

givare och om vi ska kunna följa upp och kont-

strategic plan (JSP). Det styrdokument vi

rollera att pengarna används på rätt sätt. För

använder för att specificera de mål vi ska

resultat- och balansräkning hänvisas till årsre-

uppnå under JSP-perioden kallas för styr-

dovisningen som finns tillgänglig på unicef.se.

kort. Styrkort är en vanlig teknik för att
enkelt följa upp viktiga nyckeltal inom flera

För att säkerställa att pengarna används på

verksamhetsområden, inte bara uppfölj-

rätt sätt så granskas alltid varje utbetalning i

ning av ekonomiska mått.

tre led. Utöver det har vi utvecklat rutiner för
upphandling och val av leverantörer, samt

Kortsiktig planering

rutiner som motverkar oegentligheter och

Varje år gör varje avdelning eller affär en

jävsituationer. Vi följer branschens kod för

aktivitetsplan som beskriver de aktiviteter

styrning och ledning (FRIIs kvalitetskod).

som avdelningen/affären ska utföra under
året för att nå de uppsatta målen i avdel-
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FÖRDELNING EKONOMISKA RESURSER

ningens/affärens respektive styrkort. Akti-

Väsentlighetsanalysen visar att den vikti-

viteternas planerade intäkter och kostnader

gaste frågan för våra intressenter är hur UNI-

utgör sedan avdelningen/affärens budget.

CEF Sverige hanterar de gåvor som vi får från

Alla nya satsningar/investeringar kräver

våra givare. För att säkerställa att resurserna

en avkastning på fem gånger investerade

används på bästa sätt bedriver vi strukturerat

medel på tre år och måste presenteras via

arbete genom verksamhetsplanering.

detaljerade business cases.
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HUR ANVÄNDS VÅRA INTÄKTER
26 571 tkr
9 868 tkr

82 545 tkr

1 % Administrationskostnader
3 % Till arbete för barn i Sverige
10 % Insamlingskostnader
86 % För arbete i utvecklingsländer

689 283 tkr

HUR ANVÄNDS VÅRA INTÄKTER

Världsföräldrar

370 859

Landsöverskridande

233 549

Företagsinsamling

88 141

Spontana gåvor från allmänheten

84 468

Stora givare

17 674

Externa bidrag

264

Testamente

86 48

Licensförsäljning

3 038

Operation dagsverke

1 491

Medlemsavgifter

88

Övriga intäkter

8
808 228

VAD GÅR MEDLEN TILL?

kontor. UNICEF Sverige väljer till viss del

UNICEF Sverige samlar in medel både till

vilka insatser vi vill stödja. Effektiviteten

UNICEFs generella program (icke öron-

mäts utifrån uppsatta mål och genom UNI-

märkta medel) och till specifika projekt

CEFs välutvecklade system för uppföljning

(öronmärkta medel).

och utvärdering. UNICEF sätter mål med
olika tidsperspektiv. När det gäller stora för-
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De strategier och handlingsplaner som styr

ändringar (effektmål), som minskad mödra-

arbetet som ska utföras i landet tas fram

dödlighet i ett land, kan det ta flera år innan

antingen av UNICEF eller av aktuellt land-

man kan mäta dessa effekter.
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För världens barn fanns många positiva för-

tive UNICEFs utvalda projekt att stödja. Vid

ändringar att redovisa under 2017. Bland annat

större gåvor kan givaren dessutom starta

har antalet allvarligt undernärda barn i världen

egna projekt, baserat på den verksamhet

nästan halverats sedan år 1990. Kampen mot

som UNICEF bedriver inom aktuellt land

hiv och aids fortsätter. Sedan år 2000 har anta-

eller verksamhetsområde.

let barn som får hiv av sin mamma minskat
med två tredjedelar. Viktiga förändringar som

Öronmärkta medel

UNICEF har bidragit till att åstadkomma.

UNICEF Sverige skickar till största delen
insamlade medel vidare till UNICEF i form

Icke öronmärkta medel

av icke-öronmärkta medel. Dessa pengar

Generellt sett önskar UNICEF Sverige motta

fördelas till våra programländer enligt

så kallade icke öronmärkta gåvor vilket inne-

vissa kriterier, till exempel landets nivå av

bär att givarens pengar kan användas där

barnadödlighet. Cirka 40 procent av med-

de bäst behövs och gör mest nytta vid varje

len öronmärks dock till ett visst tematiskt

given tidpunkt. Dessa medel fördelas av

område i ett land, till exempel till utbildning

UNICEF enligt fasta kriterier, som till exem-

i Nepal eller hiv och aids i Namibia. Ibland

pel nivån på BNP, barnadödlighet och möd-

öronmärker vi även pengarna till en viss

radödlighet. Kriterierna säkrar en rättvis för-

målgrupp eller geografiskt område. Det är

delning. Vår ambition är att skicka så mycket

främst givarens krav eller önskemål som

icke-öronmärkta medel som möjligt till den

styr hur vi öronmärker pengarna.

globala organisationen. De fördelar sedan
pengarna till de projekt där de anser att beho-

Ett specifikt område för öronmärkta medel

ven är som störst. Diagrammen visar hur den

är de insamlingar som går till katastrofer.

globala organisationen investerade UNICEF

Vid överinsamling vid katastrof tillfaller

Sveriges icke-öronmärkta medel 2017.

överskottet UNICEFs globala katastroffond
och används därmed till underfinansierade

Har givaren starka önskemål om hur gåvan

katastrofer eller för att öka UNICEFs bered-

ska användas, finns katastrofgåvor respek-

skap vid nya katastrofer.

VÅRA 5 STÖRSTA GIVARE
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Världsföräldrar

370 859

IKEA

207 301

Postkodlotteriet

40 000

Hennes & Mauritz

38 516

Radiohjälpen

5 262
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Miljö
Klimatfrågan är viktig för UNICEF Sverige och våra intressenter.
Vår egen miljöpolicy 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.

VÅRA RESOR

ÅTERANVÄNDA DATORER

UNICEF Sverige har en resepolicy för tjäns-

Nyproduktion av IT-produkter förbrukar

teresor. Den innehåller riktlinjer som gäller

stora mängder energi, råvaror och kemika-

för samtliga personer som reser för UNICEF

lier. UNICEF Sverige tycker att det är viktigt

Sveriges räkning. Vi har också avtal med en

att minimera miljöpåverkan, och väljer där-

resebyrå för att i möjligaste mån hålla nere

för i den mån det går att köpa återanvända

våra resekostnader. Ansvaret för uppfölj-

datorer. Återanvänd IT-utrustning minskar

ning ligger på administrationsavdelningen.

dessutom utsläpp av koldioxid. En tre år
gammal dator som används i tre år till sparar

Vid val av färdmedel och färdsätt ska (uti-

109 kilo koldioxid.

från varje resesituation) det som är mest fördelaktigt för UNICEF Sverige användas. Ur

För närvarande är hälften av våra datorer

miljösynpunkt ska resor inom Sverige och

återanvända produkter – räknat från inköp har

Norden så långt som möjligt bokas med tåg

vi reducerat råvaruanvändandet med 7,5 ton.

eller buss. Video- eller telefonkonferens bör
alltid övervägas, och vid lokala tjänsteresor

KÄLLSORTERING

ska kollektivtrafiken nyttjas.

Allt avfall från vårt kontor källsorteras. I händelse att vi själva råkat sorterat något fel

TAXIRESOR

så sorteras det ytterligare en gång av vårt

Taxiresor får endast ske i mån av behov,

sophämtningsföretag. Allt för att så mycket

till exempel vid mycket tidiga avgångar

som möjligt ska gå att återvinna.

eller sena ankomster samt vid de tillfällen
då man inte hinner till möten med kollek-

KONTORSMATERIAL

tivtrafik utan att det tar orimligt lång tid av

Vi väljer i största möjliga mån att handla

arbetsdagen i anspråk.

miljömärkta produkter för att minimera
vår påverkan på miljön, och med respekt
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ELFÖRBRUKNING

för givarnas pengar. Största förbrukningen

Vår hyresvärd använder 100 procent vatten-

av kontorsmaterial är papper som är mil-

kraft vilket medför 0 procent koldioxidutsläpp

jömärkt. Vår leverantör är miljöcertifierad

för vårt kontor när det gäller elförbrukningen.

enligt ISO 14001.
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De globala målen
Den 25 september 2015 röstade alla FN:s 193 medlemsländer ja
till de nya globala utvecklingsmålen. Målen trädde i kraft i januari
2016 och gäller alla världens länder. Målen ersatte därmed de åtta
millenniemålen.

17 nya mål I september 2015 antogs de 17
globala målen för hållbar utveckling av alla
världens stats- och regeringschefer. Målen
ska bidra till en miljömässigt, ekonomiskt
och socialt hållbar utveckling och gäller i
alla världens länder. Det är respektive lands
regering som har huvudansvaret för att landet ska nå målen. Men för att det ska lyckas
krävs att alla i samhället tar ansvar och
bidrar. Under de 17 målen finns 169 delmål
och ett stort antal indikatorer (sätt att mäta
framsteg). Målen gäller från januari 2016
fram till år 2030.

DET SOM LYFTS FRAM SOM SÄRSKILT VIKTIGT ÄR
→→ att få slut på fattigdom och hunger.
→→ att målen gäller för alla världens länder.
→→ att målen gäller alla människor då alla har samma rättigheter utifrån
parollen – ”leave no one behind”.
→→ att ökad jämställdhet nås och att kvinnors och flickors rättigheter stärks.
→→ att ökad jämlikhet inom och mellan länder nås.
→→ att mest stöd ges till de fattigaste länderna och länder i konflikt.
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Tillsammans med de globala målen antogs

från företag och stöd från organisationer i

även en politisk deklaration, en plan för

civila samhället spelar också en viktig roll

finansiering och ett system för hur målen

för att stödja de fattigare länderna i deras

ska följas upp. Alla dessa delar bildar till-

strävan att uppnå målen.

sammans Agenda 2030, i vilken de globala
målen alltså är en del.

UPPFÖLJNING
Med målen antogs också ett system för hur

ARBETET MED ATT TA FRAM MÅLEN

målen ska följas upp. Varje år möts repre-

Arbetet med att ta fram de nya målen är det

sentanter från ländernas regeringar i ett

mest omfattande globala samråd som FN har

så kallat högnivåforum (High-level Poli-

åtagit sig. Målsättningen var att så många

tical Forum) för att följa upp framstegen

länder och relevanta aktörer som möjligt

med målen. Varje land ska några gånger

skulle vara med och påverka prioriteringarna.

under 15-årsperioden ta fram en rapport

FN gjorde också stora ansträngningar för att

över framsteg och utmaningar i arbetet.

involvera den breda allmänheten. Särskilt

Processen med att ta fram dessa rapporter

fokus lades på att lyssna på människor som

ska vara så öppen och involvera så många

lever i fattigdom, då de besitter bäst kunskap

människor som möjligt. Varje år kommer ett

om vad som behövs för att deras livssitua-

antal länder att presentera sin landrapport

tion ska förbättras. Alla länder har möjlighet

till högnivåforumet. Varje år kommer det

att sätta upp delmål och indikatorer utifrån

även att tas fram en övergripande rapport

det egna landets befintliga utvecklingspla-

över hur det går för målen på global nivå.

ner och förutsättningar på lokal, regional och
nationell nivå.

NATIONELLA
DELEGATIONEN I SVERIGE
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Det strategiska arbetet för att uppnå målen

Den beräknade kostnaden för att nå de glo-

i Sverige leds av en nationell delegation

bala målen är flera tusen miljarder USD per

bestående av några experter med olika bak-

år. Det är respektive lands regering som har

grund. För att samordna och genomföra det

ansvar för att finansiera arbetet med målen.

operativa arbetet har regeringen tillsatt ett

För många fattiga länder krävs därför stora

kansli. Processen med att ta fram handlings-

ansträngningar för att öka landets egna

planer och att sammanställa rapporter över

resurser. Detta kan till exempel ske genom

utvecklingen sker med brett deltagande.

effektivare skattesystem, lån och pengar

Biståndsmyndigheten Sida har i uppdrag

som migranter skickar till sina hemländer.

att föra ut information till och öka kunska-

Bistånd från de rikare länderna, investeringar

pen om målen hos allmänheten i Sverige.
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