UN Women Sverige 2021
Årsredovisning och
förvaltningsberättelse

Foto: UN Women Asia
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Årsredovisning
Styrelsen och verksamhetschefen för UN Women Sverige, 8020128628
lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
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Året som gått
Under 2021 har UN Women fortsatt stöttat kvinnor i världen, genom den pågående pan
demin. Arbetet har framförallt inneburit att belysa den ökade ekonomiska och politiska
utsattheten och det ökade våldet i hemmen. Under årets Kvinnokommission och Gene
ration Equality Forum fokuserade UN Women på regeringars och beslutsfattares ansvars
tagande och vikten av att leva upp till internationella åtaganden för jämställdhet och
kvinnors rättigheter. Under Generation Equality Forum i Paris i juni ﬁck vi se en större eko
nomisk och politisk uppslutning än någonsin tidigare.

Våld mot kvinnor fortsätter att vara ett globalt folkhälsoproblem. En av tre kvinnor i värl
den kommer under sin livstid att drabbas av fysiskt och/eller sexuellt våld. UN Womens
globala arbete mot alla former av våld mot kvinnor behövs därför mer än någonsin. UN
Women arbetar med akuta insatser för att stoppa det ökade våldet, ge hjälp och juridiskt
stöd till brottsoﬀer, öka engagemanget och det förebyggande arbetet, påverka och sätta
press på medlemsstaterna för att stärka och utöka åtgärder mot våldet samt se till att be
ﬁntliga regelverk efterföljs.
UN Women har även fokuserat på att stötta kvinnor och ﬂickor i områden med väpnade
konﬂikter och i andra politiska och ekonomiska kriser. När situationen under året förvärra
des i Afghanistan och andra organisationer lämnade landet, stannade UN Women kvar.
UN Women har funnits på plats i landet i tio år och fortsätter arbeta för att stärka kvinnors
och ﬂickors rättigheter genom att stödja lokala kvinnoorganisationer, kvinnorättsaktivister,
upprätta kvinnocenter och ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor.

UN Women Sverige vill rikta ett stort tack till alla er
medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners
för ert engagemang och stöd till UN Womens arbete
för kvinnors och ﬂickors rättigheter i världen under
det gångna året. Inte minst vill UN Women Sverige
tacka för det fantastiska stöd och engagemang som
uppvisades under Orange Day i november och 16
dayskampanjen då vi tillsammans färgade världen
orange för att manifestera mot våldet mot ﬂickor
och kvinnor.
Louise Waller
tillförordnad verksamhetschef
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Om verksamheten
UN Women

UN Women Sverige

UN Women bildades 2010 och är FN:s enhet för
jämställdhet och kvinnors egenmakt. UN Women har i
uppdrag att säkerställa att FN:s medlemsstater stödjer
och implementerar de internationellt upprättade rikt
linjer som rör jämställdhet, kvinnors egenmakt och
kvinnors rättigheter genom operativ programverksamhet
på regional och nationell nivå. Att leda och samordna FN
systemets jämställdhetsarbete är även en del av UN
Womens uppdrag.

UN Women Sverige är en religiöst och politiskt
obunden organisation som grundades 2011 och är
en av tolv nationella kommittéer i världen som
arbetar på uppdrag av UN Women.

Foto: UN
Women/Ryan
UN Women ﬁnns representerade
i över
80 länderBrown
och
arbetar genom 100 program för att påskynda
jämställdhetsarbetet, stärka kvinnors egenmakt, utforma
program och strategier samt förändra lagstiftning för att
förbättra kvinnors och ﬂickors liv. UN Womens arbete
ﬁnansieras främst genom kärnstöd från medlemsstater,
insamlade medel från UN Womens nationella kom
mittéer samt donationer från den privata sektorn.

Uppdraget är även att nationellt öka den allmänna
kännedomen om UN Women och globala frågor som
rör kvinnors rättigheter och jämställdhet.
I uppdraget ingår också att stärka relationen mellan
UN Women och den svenska regeringen.

UN Women Sveriges uppdrag är att bedriva
insamling till UN Womens globala arbete och
programverksamhet för jämställdhet och stärkande
av kvinnors rättigheter och egenmakt.

Arbetet genomförs av ett kansli i Stockholm, en
ideellt arbetande styrelse och ideellt engagerade
medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk
runtom i landet.
UN Women Sverige har ett 90konto vilket innebär
att organisationen står under granskning av Svensk
Insamlingskontroll. I enlighet med Svensk Insam
lingskontrolls regler gick 75 procent av insamlings
intäkterna till ändamålet och organisationens redo
visning granskas av en auktoriserad revisor.
Under år 2021 överförde UN Women Sverige
929 222 kronor till UN Womens internationella
program. UN Women Sveriges insamlade medel har
under året kommit från gåvor från privatpersoner,
företag och organisationer.
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Trångboddhet, sjukdom och karantän är utma
nande för alla drabbade och för ﬂickor och
kvinnor har det ofta betytt att de kan lämna
hemmet ännu mer sällan än tidigare och där
med också har svårare både att studera, för
sörja sig och att söka hjälp. Särskilt svåra om
ständigheter råder i konﬂiktzoner där våldsan
vändning i väpnade konﬂikter ökar.

UN Trust Fund
FN:s generalförsamling grundade 1996 fonden UN
Trust Fund to End Violence against Women
(UN Trust Fund) som sedan start har förvaltats och
letts av UN Women. UN Trust Fund är den första och
än så länge enda globala, multilaterala bidragsfond
som specialiserat sig på att förebygga och eliminera
alla former av våld mot kvinnor och ﬂickor.
Organisationer från hela världen kan söka bidrag från
fonden och det är uteslutande ansökningar till initiativ
och program som är avsedda att stoppa våld mot kvin
nor och ﬂickor som beviljas. Bidragen riktas speciﬁkt
för att tillgodose kvinnors och ﬂickors mest akuta be
hov och stödjer åtgärder som gör en reell skillnad.

UN Trust Funds har sen start arbetat med 609
initiativ och delat ut bidrag på närmare 198
miljoner USD i 140 länder och territorier. Under
år 2021 förvaltade UN Trust Fund 157 projekt i
68 länder och territorier.

Under 2021 har vi i pandemins kölvatten fortsatt sett
stora utmaningar i just frågan om våld mot kvinnor.
En skuggpandemi har växt fram som en följd av det
ökade våldet i hemmet. UN Women uppskattar en
ökning jämfört med året innan pandemin på emellan
20 och 30 procent globalt. Långvariga restriktioner och
”lockdowns” har lett till att ﬂickor och kvinnor i allt
högre grad exponerats våld i hemmet under längre
perioder.

UN Women Sverige har under 2021 valt att
samla in och öronmärka gåvor från både privat
personer och företag till UN Trust Fund.
Nu följer två exempel på program som
UN Trust Funds medel har ﬁnansierat.

Stöd till utsatta kvinnor i Irak
Många kvinnor och ﬂickor som överlevt våld I Irak,
har enorma problem att få tillgång till juridiskt
stöd och till rättvisa. Bara en så grundläggande sak
som att få sina IDhandlingar utfärdade är en ut
maning, då en manlig släktings tillåtelse krävs.
För att tillhandahålla stöd har OWFI  Organization
of Women's Freedom in Iraq med stöd av UN
Trust Fund implementerat ett treårigt projekt för
att förbättra säkerheten och tryggheten för kvin
nor och ﬂickor som utsätts för våld i Irak, genom
att tillhandahålla medicinsk vård, psykologiskt
stöd, träning och mentorer, så att rehabiliteringen
och återanpassningen till samhället kan ske så bra
som möjligt.
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23åriga Mina hölls tillfångatagen i Hawija efter att vid
upprepade tillfällen försökt ﬂy från ISIS krigare som höll
henne fången och utsatte henne för regelbundna våld
täkter. Hon försökte återförenas med sin familj efter
det att staden befriats från ISIS, men hennes familj och
hennes man vägrade att acceptera och ta emot henne.
Som tur var ﬁck hon tillgång till medicinsk vård och psy
kolog, genom OWFI, vilket gett henne kraften att gå vi
dare och till och med dela sina erfarenheter med andra.

Med stöd av UN Trust Fund, håller ISF nu i ett pro
jekt ute på landsbygden i tre olika regioner, för att
inspirera, informera och stötta byar att överge alla
former av könsstympning på ﬂickor och kvinnor.
Man stöttar även kvinnor och ﬂickor att själva
kommunicera och kräva rätten till sin egen kropp
och friheten från våld, övergrepp och trakasserier.
COVID19 pandemin har givetvis varit en utmaning
för detta projekt och möjligheten för projektet att
nå sina mål. Genom att skolorna har stängt och
genom restriktioner i samhället har det varit svå
rare för ISF att nå ut till byarna på landsbygden.
Vissa framgångar har trots allt rönts. ISFG har till
sammans med NAFIS  Network Against Female
Genital Mutilation in Somaliland och Candlelight,
arbetat med religiösa ledare i sex områden inom
Hargeisa för att öka medvetenheten av de skadliga
konsekvenserna och inspirera dessa ledare att
börja prata om vikten av att sluta med könsstymp
ning. Som ett resultat, har attityder och beteen
den börjat att förändras.

Mina jobbar nu som assistent vid ett av OWFI:s kvinno
jourer i Kirkuk för att hjälpa andra kvinnor som överlevt
våldet att komma vidare i livet. OWFI har idag kunnat
erbjuda ett säkert boende och stöd och hjälp till 68
kvinnor och ﬂickor i Irak.

Stoppa kvinnlig könsstympning
90 procent av kvinnor och ﬂickor i Somalia utsätts för
könsstympning, med risk både för sin hälsa och sitt liv.
Det är fortsatt tabu att diskutera detta förfarande och
rädslan för utfrysning i samhället gör att många familjer
inte vågar välja bort könsstympning. The International
Solidarity Foundation (ISF) har sedan 2001 arbetat för
att utradera könsstympning i Somalia.

Foto: Nyasha Kadandara, ISF
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Kvinnors och ﬂickors rättigheter i Afghanistan
UN Women har funnits på plats i Afghanistan i 10
år och fortsätter att säkerställa kvinnor och ﬂickors
säkerhet och deras fulla rättigheter att delta på lika
villkor i det sociala, ekonomiska och politiska livet i
Afghanistan.
UN Womens insatser har under året fokuserat på
att:

Kvinnors och ﬂickors rättigheter i Afghanistan
2021 var det dödligaste året för afghanska kvinnor.
80 procent av de närmare en kvarts miljon afghaner
som tvingades ﬂy sedan slutet av maj 2021, är kvinnor
och barn.

• Förebygga våld mot kvinnor och ﬂickor genom att
skydda och stärka de grupper som är särskilt ut
satta för våld, vilket inkluderar unga ﬂickor och
kvinnor, inte minst från etniska minoritetsgrupper,
samt att engagera pojkar och män såväl som tra
tionella och religiösa ledare i arbetet med att före
bygga våld

Alison Davidian, Deputy Representative UN Women
Afghanistan, vittnar om hur livet för kvinnor och ﬂickor
förändrades drastiskt då talibanerna intog Kabul den
15 augusti 2021. Kvinnor och ﬂickor får inte längre
lämna hemmet utan sällskap av en mahram  en ogift
bar släkting. Vissa kvinnor ombeds att inte längre
komma tillbaka till jobbet.

• Öka tillgängligheten till stöd och hjälp, såsom ju
ridiskt stöd, psykosocialt stöd och hälsovård ge
nom att öka antalet aktörer inom dessa områden
så att de eﬀektivt och skyndsamt kan stöda och
hjälpa kvinnor och ﬂickor som drabbas av våld.

Kvinnorättsorganisationer attackeras, ﬂickor i åldrarna
712 får inte längre gå i skolan. Situationen för kvinnor
och ﬂickor i Afghanistan är med andra ord klart för
sämrad och mycket oroväckande. Afghanska kvinnor
har kämpat för sina rättigheter. År 1963 ﬁck de röst
rätt. Till och med idag, trots de faror som hotar, ses
afghanska kvinnor protestera i det oﬀentliga rummet.
Kvinnors rättigheter i Afghanistan måste försvaras och
utvecklas.

• Stärka genomförandet av lagar, policies och
aktioner mot våld mot kvinnor och ﬂickor genom
att samla och analysera data och genom att arbeta
mot våld mot kvinnor på ett mer eﬀektivt och
transparent vis.

Foto: UN Women/Olguta
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Foto: UN Women/ Prashanth Vishwanathan

HeForShe
Covid19 Indien
Under 2021 drabbades Indien hårt av en andra
våg av Covid19 utbrott och pandemins konse
kvenser slog hårt framförallt mot landets mest
marginaliserade och fattiga kvinnor och ﬂickor
och de som arbetar inom vården. Kvinnor utgör
en stor del av de anställda inom vården och 80
procent av alla sjuksköterskor och barnmorskor
som arbetar i frontlinjen mot Covid19 i Indien är
kvinnor.
UN Women genomförde därför extra insatser för
att förbättra situationen. Genom samarbeten
med både regeringen och gräsrotsorganisationer
arbetade UN Women med att tillhandahålla sjuk
vårds och skyddsutrustning för att stötta sjuk
vården. Matpaket och förnödenheter delades ut i
svårt utsatta områden till familjer.
UN Women Sverige startade under året en in
samling till arbetet mot covid19 i Indien.

HeForShe är UN Womens och FN:s initiativ som
syftar till att engagera ﬂer pojkar och män i jäm
ställdhetsarbetet. UN Women Sverige har under
2021 fortsatt stärka sin samverkan med idrotten ge
nom HeForShe.
Tre nya samarbeten har inletts med Geﬂe IF, GAIS
och Skövde AIK och vi har fortsatt samarbetat med
och utvecklat våra samarbeten med Andersbergs
IBK, Gävleborgs Innebandyförbund och Hammarby
fotboll.
GAIS
GAIS inledde under året ett samarbete med UN Wo
men Sverige och blev en del av HeForSherörelsen.
Under 2021 genomfördes en första föreläsning
tillsammans med GAIS Alag, tränare och styrelse .
”Vi har en väg att vandra inom klubben för att på riktigt
och verkligt vara en fullt ut jämställd förening, men med
det sagt är vi enade och övertygade att det är den vägen
vi ska gå för att också kunna förverkliga så många drömmar som möjligt, att få guida spelare i olika åldrar att nå
sin fulla potential. Vi uppmanar därför alla trogna
gaisare, hängivna medlemmar och supportrar att ställa er
bakom HeForShe-rörelsen och dess principer.”

Magnus Sköldmark, Klubbchef GAIS
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Geﬂe IF
Geﬂe IF Fotboll anslöt sig 2021 till HeForShe för
att arbeta mer aktivt med och stärka jämställd
hetsarbetet inom klubben. Klubben spelar nu
mera med oranga kaptensbindlar för att ta
ställning mot våld mot kvinnor. Tillsammans
har vi marknadsfört samarbetet. UN Women
Sverige kommer utbilda lagen, tränarna och
personalen inom klubben.
”Geﬂe IF Fotboll och UN Women Sverige har samma
grundläggande värderingar om alla människors lika
värde. Idrotten är en viktig och relevant plats för
arbete med och diskussioner kring jämställdhet och
normer – hur beter vi oss mot varandra, på plan, i
omklädningsrummen och på träningspassen.
Vi är övertygade om att vårt gemensamma arbete
med att förändra attityder, beteenden och normer
bidrar till ett mer jämställt samhälle fritt från våld
och diskriminering. Detta ligger helt i linje med vårt
CSR-arbete ”Ett bättre Gävle” där vi har som mål att
öka jämlikheten i samhället.”

Daniel Kraft, Klubbchef Geﬂe IF Fotboll

Foto: Geﬂ IF

Skövde AIK
Skövde AIK har även de blivit HeForShelag och genom
förde i augusti en HeForShematch. Olika aktiviteter
som tipspromenad, utställning, hoppborg, pärla arm
band och att träﬀa företag och organisationer på mini
mässan, erbjöds på Södermalms IP i Skövde.
UN Women Sveriges lokalförening i Skaraborg fanns på
plats och pratade om UN Women och HeForShe. Alla
gåvor som samlades in i samband med matchen rikta
des till UN Womens arbete i Afghanistan.
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Lokalföreningar och nätverk
UN Women Sveriges lokalföreningar, nätverk och ung
domsgrupp har alla genomfört aktiviteter både online
och fysiskt i samband med kampanjer och dagar som
HeForShe, internationella kvinnodagen och Orange Day.
Lokalföreningen och nätverksgruppen har utöver det
haft sex träﬀar under året och diskuterat pågående
aktiviteter, insamlingar, kampanjer och rekrytering av
medlemmar och månadsgivare.

HeForShe RUN
Mellan den 25 april och 25 juni 2021 arrangerades för
andra året HeForShe RUN. Med HeForShe RUN vill UN
Women Sverige uppmana människor i Sverige att mani
festera mot våld mot kvinnor och ﬂickor genom frisk
vård och hälsa. Privatpersoner och företag engagerade
sig och genomförde både enskilt och i grupp loppet på
ﬂera platser i landet. UN Women Sveriges
lokalföreningar och nätverk arbetade extra hårt för att
engagera personer i sina respektive städer.

Orange Day MC Charity ride
Runtom i landet sågs den 29 maj korteger om åtta per
soner körandes i orange för att manifestera mot våld
mot kvinnor. För fjärde året i rad genomfördes Orange
Day MC Charity ride och trots pandemins begränsningar
var engagemanget och stödet större än någonsin.
163 030 kronor samlades in via gåvor och anmälningsav
gifter till UN Trust Fund to End Violence against Women
och arbete för att stoppa våld mot kvinnor och ﬂickor i
världen.
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Orange the World & 16 days of Activism
against Gender-based Violence
25 november är det Orange Day och FN:s internatio
nella dag för avskaﬀandet av våld mot kvinnor och
ﬂickor. Det är även starten på Orange the World och
16 days of Activism against Gender-based Violence
kampanjen. Under 16 dagar färgas världen orange
och manifesterar mot våldet. Som en ljus och optim
istisk färg representerar orange en värld fri från våld
mot kvinnor och ﬂickor.

UN Women Sverige har engagerat kommuner, re
gioner, företag, civilsamhället och privatpersoner för
att uppmärksamma och stötta Orange the World och
16 Dayskampanjen. Runt om i landet lyste runt 100
byggnader upp i orange för att ta ställning mot vål
det, idrottslag spelade oranga matcher, företag och
privatpersoner genomförde oranga initiativ, startade
insamlingar, skänkte gåvor och spred kampanjen digi
talt framför allt genom sociala medier.
Nätverket i Norrköping genomförde en vandring i sta
den för att manifestera och titta på alla fastigheter
som lyste upp i orange för att ta ställning mot våldet.
Gävleborgs Innebandyförbund SDFSMlag hade på
sig orange matchtröjor under Orange Day helgen för
att visa sitt stöd.
Lokalföreningen i Göteborg har ett återkommande
samarbete med Göteborgs Stad som kallas ”Orange
Week”. Under veckan genomför alla stadsdelar akti
viteter med föreläsningar, informationsträﬀar och
aﬃschtävling.

Här ingick lokalföreningen i arbetsgruppen ”Unga”
och tog fram material (ﬂyers, pamﬂetter) med mera
för att belysa våld i ungas relationer. Materialet ﬁnns
tillgängligt på arabiska, engelska, ﬁnska, farsi, soma
liska och svenska.
Tillsammans med gruppen och Lex Femme hölls en
workshop med ungdomsfullmäktige Hisingen

för att tillskansa sig mer kunskap om hur vi bäst når ut
till ungdomar med information kring våld. Ungdomar
na vill se digitala kampanjer som påverkar känslan –
inte siﬀror och statistik. I linje med detta påbörjades
samarbetet med ”REC IT” en ungdomsgrupp på Backa
fritidsgård som resulterade i en ﬁlm med tema våld
som ungdomarna skapade för att uppmärksamma
Orange Day.
Inför och under ”Orange week” höll lokalföreningen
sex föreläsningar i olika områden i staden, på fritids
gårdar, bibliotek, vårdcentral och internt för anställda
inom staden.
Utöver det arrangerades ett ﬂertal evenemang, före
läsningar och webbinarium i samarbete med andra
organisationer. Såsom ”Kvinnor utsatta för sexuellt
våld” ett samtal med Lisa Rudolfsson docent i psyko
logi, kring hur poliser upplever att intervjua kvinnor
som blivit utsatta för våldtäkt.
”Höj Rösten för att stoppa våldet mot kvinnor och
ﬂickor” event i ”Våga bry dig” på Poseidon Göteborg
samt samma dag på Angereds närsjukhus. Den 1
december anordnades ett webbinar med Caroline
Engvall om barns utsatthet på nätet och om hur för
övare lockar barn på nätet och konsekvenser av att
sprida materialet. Den 2 december hölls en föreläsning
på Specialistcentrum barn och unga Gamlestan.
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Stockholm anordnades ett event på Teater Giljotin
den 25 november. Författaren Marie Strömberg sam
talade med advokat Sanna Bergenheim Everett om
kvinnovåldet utifrån Maries diktsamling ”Hennes
uppgång och fall” som beskriver en våldsam relation.
Skådespelaren Cecilia Ljung läste ur boken och artis
ten Ulla Fluur uppträdde. I Stockholm lös bland annat
Friends Arena, Mall of Scandinavia, Dramaten, Ope
ran och Gröna Lund upp i orange.

Under Orange Day publicerade lokalföreningen en
digital kampanj för att uppmana våra följare att se
byggnader lysa i orange. Tre olika förslag på slingor
togs fram, där en kan se ett antal byggnader lysa.
Många deltog i promenader och skickade eller tag
gade lokalföreningens instagramkonto i sociala me
dier.
Göteborg färgade också staden orange på följande
ställen: Svenska Mässans entré, Wallenstams bygg
nader på Avenyn, Nordstans entré mot Brunnspar
ken, Arkadens entréer, Läppstiftet, Platinans fasad
mot Hisingsbron med ett Orange hjärta, Gothia To
wers, Scandinavium, Ullevis Pyloner, ﬂera stads
delstorg, Konstmuseet, Röhsska Museet, Gamle
stadens Resecentrum och Lisebergshjulet.

UN Women Sveriges nätverk i Uppsala anordnade en
manifestation och rundvandring på stan med klädkod
orange på Orange Day och runt om i staden hade aﬃ
scher hängts upp och ﬂyers fanns tillgängliga. Upp
sala domkyrkan, stadsmuseet och kommunhuset
upplysta i orange.
Under vecka 47 uppmärksammades
#orangetheworld och #16days av Region Jönköpings
län, Länsstyrelsen, länets kommuner och andra aktö
rer. Flera byggnader i Jönköping och resten av länet
belystes i orange. Flera idrottsklubbar hade också valt
att på olika sätt uppmärksamma kampanjen bland
annat genom att spela orange matcher och bära
orange kaptensbindlar. Bland dem ﬁnns JSödra,
HV71, Mullsjö AIS, Gislaved och Hovslätts IK.

Lokalföreningen i Skaraborg arrangerade en ljusma
nifestation på Orange Day i Skövde tillsammans
med Kvinnohuset Tranan. Det arrangerades även en
ljusmanifestation på torget i Töreboda. Skövde AIK
tackades för sina insatser under året och för att de
blivit HeForShelag. Den 26 november hölls en kvin
nostrejk mot våldet. I Skövde lös Rosa Huset, Kul
turhuset och Arenan upp i orange. Detsamma
gjorde Centralskolans Dhus, Skaras gamla biblio
tek, inrediabyggnaden i Tibro och Tidaholms kyrka.
På biblioteket hade utställningen ”Död i nära re
lation” vernissage den 25 november och pågick till
den 10 december. Den 7 december samtalade UN
Women Sveriges lokalförening i Skaraborg med Ut
väg, Kvinnohuset Tranan och Tjejjouren Elina i
biblioteket.

Hela Västernorrlands län engagerade sig genom en
Orange Week med olika aktiviteter. Bland annat fär
gades torget i Härnösand i orange genom att lysa upp
konsthallen och kommunhus. Orange matcher spela
des i länet av både Modo och Timrå. Samtliga spelare
bar orange armbindlar för att ställning mot våldet.
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Allmänt om verksamheten 2021

Styrelsen

Verksamhetens intäkter ökade 2021 med 13 procent
och uppgick till 2 469 484 13 kr (2 184 048 kr),
1 238 963 är insamlade medel (724 318 kr) varav
929 222 kr överfördes till UN Womens internationella
program (543 238 kr).
Under året genomfördes öronmärkta insamlingar som
överfördes till UN Womens program i Afghanistan och
Indien samt till UN Trust Funds arbete.

Privata gåvor
Vi ser en fortsatt positiv utveckling av privata gåvor un
der 2021 i form av enskilda gåvor och månadsgivare.
Vid årets slut generade enskilda gåvor 203 661 kr
(112 546 kr) och månadsgivarna genererade 405 675 kr
(217 560 kr).
Enskilda gåvor till insamling gavs framför allt i samband
med våra kampanjer och speciﬁka dagar såsom Orange
the World och 16 days, 8 mars, Mors dag och julgåvor.
Facebookinsamlingar fortsätter vara ett populärt sätt
att ge gåvor för privatpersoner.

Företagssamarbeten
Under 2021 fortsatte UN Women Sverige sitt samar
bete med RUSTA. Rusta började i samband med Orange
Day 2020 sälja en Microlampa i samtliga butiker i
Sverige och de fortsatte säljas under 2021 första kvar
tal. Allt överskott från försäljningen gick till UN Women
Sverige och totalt samlades 745 127 kr in under 2021.
Vidare donerade Vårdförbundet en gåva på 100 000 till
UN Womens arbete i världen och Noovi Real Estate
skänkte sammanlagt 60 000 kr under 2021. Utöver
detta har vi ett större antal företag som skänkt gåvor på
mellan 1 000 – 30 000 kronor framför allt i samband
med våra kampanjer under internationella kvinnodagen
och Orange Day.
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UN Women Sverige leds av en styrelse som utses av års
stämman. Styrelsen är ansvarig inför årsstämman. Mel
lan årsstämmorna är styrelsen högsta ansvariga organ
för styrning och ledning av kommittén. Förutom sin
kontrollfunktion har styrelsen en strategisk och policy
grundande uppgift. Styrelsen har delegerat det opera
tiva ansvaret till verksamhetschefen.
Styrelsen har haft sju möten under året, ett konstitue
rande möte och en årsstämma. Årsmötet hölls den 28
mars och därefter bestod styrelsen av nio ledamöter
och två ersättare. Med anledning av Covid19
pandemin och dess begränsningar av sammankomster
och resor för att minska smittspridningen beslutades att
även 2021 års årsmöte skulle genomföras digitalt.
Styrelsen:
Ulrica Franzén, ordförande (avgick feb 2022)
Christina Knight, vice ordförande (tf ordförande feb 22)
Mina Billing, kassör
Eva Andersson, ledamot (avgick feb 2022)
Pia Karlberg, ledamot
Regina Mattsson, ledamot
Joseﬁne Olsson, ledamot
Stephan Bruns, ledamot (avgick feb 2022)
Sanna Tursunow, ledamot
Maja Khailat, ersättare (avgick nov 2021)
Caroline Roumi, ersättare

Valberedningen:
Elisabeth Löfgren
Elisabet Abrahamsson
Viveca Fallenius

Revisorer:
Christina Gotting
Louise Tegneborg

Kansliet:
Petra Engberg, verksamhetschef
(slutade sin tjänst dec 2021)
Louise Waller, insamlingsansvarig och projektledare
(tf verksamhetschef feb 2022)
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Ekonomisk översikt

Belopp i kr
2021

Intäkter
Kostnader
Finansiella poster/ändrad beskattning
Årets resultat
Eget Kapital
Balansomslutning
Soliditet %

2020

2019

2018

2 469 484 2 184 048 2 572 762 2 427 972
2 381 457 2 165 998 2 685 083 2 441 769
508
441
87
72
87 519
490 549
1 262 045
39%
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17 609
403 030
967 609
42%

112 408
385 421
1 475 633
26%

13 869
497 830
837 587
59%
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

61 390
627 902
45 918
463 873
1 238 963
31 438

67 380
598 873
30 364
383 040
724 318
380 073

2 469 484

2 184 048

1 092 389
244 831
1 044 237
88 027

814 260
265 619
1 086 119
18 050

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Resultat efter ﬁnansiella poster

508
87 519

441
17 609

Resultat före skatt

87 519

17 609

Årets resultat

87 519

17 609

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter
Gåvor till organisationen
Försäljning
Organisationsbidrag
Insamlade medel 90konto
Övriga rörelseintäkter

2

Verksamhetens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

3
4,5
6

Resultat från ﬁnansiella poster
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7

SUMMA TILLGÅNGAR

2021-12-31

2020-12-31

5 000
5 000

5 000
5 000

5 000

5 000

8 200
4 713
41 801
54 714

26 542
157
83 015
109 714

1 202 331
1 257 045

852 895
962 609

1 262 045

967 609

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat

403 030
87 519
490 549

385 421
17 609
403 030

Summa eget kapital

490 549

403 030

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 895
25 899
518 255
210 254

41 545
30 378
282 402
210 254

771 496

564 579

8
9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 262 045

16

967 609
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Noter
Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Föreningens redovisnings och vårderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaﬀningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett bidrag
avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Med gåvor avses främst insamlade medel från
privatperson och företag. Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidrags
givare efter ansökan.
Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen ﬁnns löften om bidrag
från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Bidrag från kommuner, landsting, stat m ﬂ
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett oﬀentligrättsligt organ.
Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte
uppfyllts.
Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen. En förening som erhåller bidrag från
en svensk myndighet eller kommun istället välja att intäktsföra bidraget redan i den period när myndigheten eller
kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om bidraget är till för att täcka speciﬁka kostnader, sker intäktsre
dovisningen på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsettt att täcka. Intäktsredovisning
sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.
Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
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Not 2 Insamlade medel 90-konto

2021-12-31

2020-12-31

Månadsgivare

405 675

290 080

Gåvor privatpersoner

203 661

150 061

Gåvor företag

334 083

123 644

Deltagaravgifter och donationer vid event

163 180

159 725

Gåvor icke vinstdrivande organisationer

109 020

-

23 344

808

1 238 963

724 318

2021-12-31

2020-12-31

929 222

543 238

3 450

2 650

Övriga kostnader insamling

129 220

16 208

Insamlingskostnader bank

30 497

32 180

-

219 984

1 092 389

814 260

2021-12-31

2020-12-31

124 818

157 783

Resor

2 328

825

Sammanträdeskostnader

1 237

3 156

16 700

17 875

Försäkringar

3 607

3 536

Redovisning

57 125

57 250

Revision och rapportering

30 000

17 125

9 016

8 069

244 831

265 619

Försäljning
Summa

Not 3 Direkta kostnader för verksamheten

UN Womens internationella program
Lokalföreningsaktiviteter

Underkonsult projekt
Summa

Not 4 Övriga externa kostnader

Hyra, el och andra lokalkostnader

Kontorsmaterial, telefon, IT

Föreningsavgifter m m
Summa
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Not 5 Operationell leasing - leasetagare
2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

-

50 000

-

50 000

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

Medelantalet anställda

2

2

Totalt

2

2

2021-12-31

2020-12-31

Löner

732 380

782 575

Sociala avgifter samt ITP

284 929

287 265

Semesterskuld justering

22 681

9 280

1 039 990

1 079 120

52 904

81 943

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år

Leasing på skrivare/kopiator är avslutad.

Not 6 Anställda och personalkostnader
Personal

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Summa
Pensionskostnader som ingår i sociala avgifter

Under året har bemanningen bestått av två heltidstjänster samt en fundraiser, för en projektanställning.
Dessa tjänster innehas av kvinnor. Styrelsens ledamöter har bidragit till organisationens verksamhet och
resultat med arbetsinsatser pro bono.
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Not 7 Kassa och bank
2021-12-31

2020-12-31

1 254

755

Plusgiro

288 770

281 990

Insamlingskonto

912 307

471 650

-

338 968

1 202 331

1 093 363

2021-12-31

2020-12-31

475 068

157 766

Personalens källskatt december

17 698

15 935

Beräknade sociala avgifter december

25 489

20 629

-

88 072

518 255

282 402

2021-12-31

2020-12-31

160 307

163 614

16 140

19 140

-

2 500

47 000

25 000

223 447

210 254

Handkassa

Sparkonto

Summa

Not 8 Kortfristiga skulder

UN Womens internationella program, överförs januari 2022

Tillväxtverket slutavstämning
Summa

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterskuld
Förutbetalda medlemsavgifter 2022
Förutbetald intäkt vänföretag
Övrig upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Underskrifter
Stockholm mars 2022

Christina Knight, tillförordnad ordförande

Pia Karlberg, ledamot

Mina Billing, kassör

Regina Mattsson, ledamot

Joseﬁne Olsson, ledamot

Sanna Tursunow, ledamot

Louise Waller, tillförordnad verksamhetschef

Vår revisionsberättelse har angivits i mars 2022

Christina Gotting, auktoriserad revisor

Louise Tegneborg , revisor
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