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Vi-skogens vision
En hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och 
män som lever i fattigdom att förbättra sina liv.

Uppdrag
Bekämpa fattigdom och klimatförändringar 
– tillsammans.
Genom agroforestry och starkare bondeorgani-
sationer ska bondefamiljer få förutsättningar att 
själva minska fattigdom, hunger och avskogning, 
och bidra till ökad biologisk mångfald.

Målgrupp
Bondefamiljer som lever i fattigdom, med ett 
särskilt fokus på kvinnor, unga vuxna och barn, 
som är medlemmar eller blivande medlemmar i 
demokratiska bondeorganisationer, i områden 
som är känsliga för klimatförändringar i Afrika 
söder om Sahara.

Vi-skogen
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation 
som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda 
och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade 
av avskogningen och klimatförändringarna, och 
som under många år drabbats av dess förödande 
effekter för både människor och natur.

Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till 
att plantera över 120 miljoner träd och hjälpt mer 
än 2,3 miljoner människor ur fattigdom.

Under åren har arbetet utvecklats. Från att ha 
delat ut plantor till bönder började råd delas ut  
i stället. Konceptet agroforestry introducerades, 
där träd samverkar med grödor och boskaps-
skötsel på böndernas gårdar. Tillsammans 
med bönder och deras organisationer sprids 
kunskaperna vidare.

I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling, 
kommunikation och påverkan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2018

VÅR INSAMLING GRANSKAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Vi har 90-konto för insamling som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen  
är etisk och professionell och att högst 25 procent av intäkterna går till annat än ändamålet.

Produktion: Vi-skogen, Kölare Design. Repro/tryck: Print Run AB. 
Fotografer: Omslag: Linda Andersson. Sid 3: Linda Andersson. Sid 4: Robin Asselmeyer. Sid 5: Linda Andersson. Sid 7: Linda Andersson, 
Camilla Thulin. Sid 8: Amunga Eshuchi. Sid 10, 11, 12, 13: Elin Larsson. Sid 27: Edward Echwalu. Sid 28: Maurits Otterloo.

Jene Thermistockless Anastaz, Tanzania.



5VI-SKOGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20184 VI-SKOGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

UGANDA

KENYA

RWANDA

TANZANIA

Kigali

Kampala

Kitale

Nairobi

Mwanza

Människor förändrar världen

Sommaren 2018 drabbades svenska bönder 
av svår torka med omfattande skogsbränder 
och ekonomiska förluster som följd. Det 
påverkade inte bara bönderna; hela Sverige 
kände av krisen, som lett till ökad oro inför 
framtiden. Klimatförändringar och extremväder 
bidrar till minskade skördar och otrygg 
livsmedelsförsörjning – i Sverige och globalt. 
I dag är var nionde människa i världen 
undernärd. Den globala hungern ökar för 
tredje året i rad.

När detta skrivs har hundratusentals 
ungdomar runt om i hela världen strejkat 
för att påverka politikerna till konkret 
handling. Klimatkrisen är här – men det 
är också en orubblig vilja att arbeta för 
en hållbar framtid. Samma orubbliga 
vilja finns inom Vi-skogen.
 Tillsammans med våra partner- 
organisationer jobbar vi för att skapa en 
bättre miljö och minska fattigdom. Det 
gör vi genom att stötta bönder att odla 
hållbart och klimatsmart. Hur då? Jo, 
genom att plantera träd som växer bland 
grödor och boskap. Det är det som kallas 
agroforestry – ett krångligt ord, men en 
väldigt bra metod. Genom agroforestry 
bidrar Vi-skogen till att människor har 
tillräckligt att äta, samtidigt som de 
kan anpassa sig till klimatförändringen. 
Det bidrar i sin tur till att utsläppen av 
växthusgaser minskar och att biologisk 
mångfald bevaras.
 Men det räcker inte med beprövade 
metoder och gedigen kunskap. Grunden 

till Vi-skogens framgångar är våra enga-
gerade medarbetare som bidrar till att 
förändra världen – varje dag. Från out-
tröttliga rådgivare, envetna ekonomer, 
kreativa insamlare, till kommunikatörer 
och experter på jämställdhet och klimat-
kompensation. Till er alla vill vi rikta ett 
särskilt tack för ett framgångsrikt år!
2018 var också året när Vi-skogen gjorde 
genombrott som påverkansorganisation. 
Vi fick bidra till den svenska regeringens 
rapportering till FN om uppfyllande 
av de globala målen. Vi ordnade flera 
uppmärksammade seminarier, släppte 
rapporter och bjöds in att delta i paneler 
och konferenser. Syftet med påverkans-
arbetet är att lyfta vikten av ett hållbart 
jordbruk som metod för bättre miljö och 
minskad fattigdom.
 Vi-skogen arbetar i fyra länder 
runt Victoriasjön i östra Afrika. Alla 
människor som Vi-skogen arbetar med 
har minst tre saker gemensamt: ingen 
har valt att leva i fattigdom, alla har 

samma värde och rättigheter – och alla 
vill bidra till en bättre värld, där våra 
barn kan leva värdiga och fulla liv, utan 
fattigdom och utan klimathot.
 På Vi-skogen har vi kavlat upp ärmarna 
lite högre; det finns mycket att göra.
Tillsammans med dig gör vi skillnad.

Vi-skogen arbetar holistiskt med att introducera hållbara jordbruks-
metoder tillsammans med bönder som livnär sig på småskaliga jord-
bruk i länderna runt Victoriasjön. Det ger tydliga positiva effekter 
både för böndernas försörjning och för klimatet. 
 Agroforestry, träd i samverkan med grödor och boskapsskötsel, 
är kärnan i det vi gör. Träd ger mat, ökade skördar, bränsle, foder 
och inkomster. Träd ger familjer en möjlighet att stå emot klimat-
förändringar som torka, översvämningar och starka vindar. Träd ger 
ett bättre klimat där ekosystem är i balans, vilket ger ökad biologisk 
mångfald och motverkar klimatförändringar. 
 Vi-skogen driver inga egna projekt, utan jobbar tillsammans med 
partnerorganisationer. Vi-skogens nära partnerskap med lokala, re-
gionala och nationella bondeorganisationer handlar om mer än finan-
siering. Det är ömsesidiga partnerskap som bygger på kunskapsöver-
föring och som kännetecknas av dialog, respekt och lokalt ägarskap 
för ett långsiktigt och hållbart engagemang. Målet är alltid att våra 
partner i slutändan ska klara sig självständigt, utan Vi-skogens stöd. 

Vi-skogen bekämpar fattig-
dom och klimatförändringar
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som 
bekämpar fattigdom och klimatförändringar genom 
trädplantering och hållbara jordbruksmetoder. 

Anna Tibblin,
generalsekreterare

Pia Carlsson Thörnqvist,
styrelseordförande

Här arbetar vi
Vi-skogen arbetar i flera områden runt 
Victoriasjön i östra Afrika. 
KENYA: Runt Kitale, Kisumu och Narok.
UGANDA: östra, västra, norra och 
centrala delarna. 
TANZANIA: Mara, Kagera, Serengeti och 
Mwanza. 
RWANDA: södra, centrala och norra delarna. 

Vi har även ett gemensamt program med  
We Effect i Malawi. Var Vi-skogen väljer att 
arbeta baseras på kriterier som områdets 
sårbarhet för klimatförändringar, tillgängliga 
resurser samt det värde Vi-skogen kan tillföra.

Saidat Nakayinga, Uganda.

Lilian Ochieng, Kenya.



7VI-SKOGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20186 VI-SKOGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Agroforestry kan låta krångligt och svårt men är en fantastisk metod för att skapa en bättre 
miljö och bekämpa fattigdom. Det handlar om att låta träd växa bland grödor och boskap i 
skön harmoni, för ömsesidigt utbyte. Träden ger skugga, foder till djuren, kompostmaterial 
och fuktar även marken. Ett agroforestryträd bidrar med mer vatten än det konsumerar. 
Agroforestry hjälper till att återskapa ett naturligt ekosystem och resultatet är unikt; större 
skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

C02 

Kvinnor, unga vuxna  
och barn i fokus 

Jämställdhet är en förutsättning för en 
hållbar utveckling. Trots att kvinnor spelar 
en stor roll inom jordbruksproduktionen 
är det ofta män som styr försäljningen av 
grödor samt hur inkomsterna används. 
Vi-skogen arbetar med ett ökat fokus på 
kvinnor, unga vuxna och barn, som ofta 
tillhör de mest utsatta grupperna. Genom 
att stärka kvinnor och unga vuxna och  
säkerställa deras tillgång till resurser, 
tjänster och sysselsättningsmöjligheter 
kommer produktionen öka och fattig-
domen minska. Vi-skogen arbetar också 
med att synliggöra barns rättigheter och 
engagera dem i jordbruket vilket skapar 
goda beskyddare av miljön, samt för- 
bereder barnen för framtiden. 

Partnerskap 

Vi-skogen arbetar tillsammans med lokala  
bondeorganisationer i östra Afrika med 
målet att kunskapen om hållbara jord-
bruksmetoder ska finnas kvar även utan 
Vi-skogens närvaro. En stor del av vårt 
arbete går ut på att stärka de lokala bonde-
organisationerna, för att de ska kunna 
tillgodose sina medlemmars behov på 

bästa sätt. Genom att öka kapaciteten 
när det gäller ledarskap, demokrati och 
resursmobilisering skapas hållbara bonde-
organisationer som kan bidra till bättre 
levnadsvillkor för medlemmarna. 

Ekonomisk trygghet 

Genom hållbara jordbruksmetoder ökar 
skördarna och Vi-skogen utbildar därför 
småskaliga bönder i att driva lönsamma 
jordbruksföretag och utveckla sina gårdar. 
Genom kunskap om starka värdekedjor 
samt genom ökad tillgång till finansiella 
tjänster, via spar- och lånegrupper, kan 
småskaliga bönder förbättra sina för-
sörjningsmöjligheter. Vi-skogen stöttar 
bondeorganisationerna i att utveckla 
marknadsorienterade produktioner och 
att arbeta tillsammans med förädling. 
Det möjliggör för småskaliga bönder 
att få en större andel av värdet på den 
färdiga produkten samt säkerställer en 
långsiktig tillgång till marknaden. 

Kommunikation och 
påverkansarbete 

För att kunna bekämpa fattigdom och 
klimatförändringar måste Vi-skogen 
bygga förtroende och öka kännedomen 

samt leverera resultat för att få in medel 
till arbetet. För att bli förstahandsvalet 
vad gäller agroforestry behöver Vi-skogen 
ett starkt varumärke, övergripande planer 
för långsiktigt påverkansarbete samt 
nödvändiga plattformar som kopplar 
samman forskning och resultat. 
 En hållbar utveckling för miljön och 
för bondefamiljers försörjning kräver 
dessutom ett gynnsamt politiskt klimat. 
Vi-skogen förespråkar, tillsammans 
med våra partner, förändring på lokal, 
regional, nationell och internationell 
nivå och deltar aktivt i den politiska 
dialogen med vårt påverkansarbete. 

Fortsatt fokus på agroforestry  
Vi-skogens strategi som sträcker sig fram 
till 2021 tar avstamp i vår unika kombi- 
nation av att bekämpa fattigdom och  
klimatförändringar tillsammans. Det är 
möjligt genom fokus på trädplantering 
och hållbara jordbruksmetoder – agrofo-
restry. Hållbara jordbruk hjälper bönder 
att både anpassa sig till och motverka 
klimatförändringar genom att binda kol 
i träd och mark. Hållbara jordbruk ger 
dessutom ökade inkomster och en högre 
levnadsstandard. Agroforestry ökar även 
den biologiska mångfalden och bördig-
heten samtidigt som det minskar jord- 
erosion, vilket möjliggör en diversifierad 
livsmedelsproduktion och större skördar.  

Vår metod heter agroforestry Trädplantering och hållbart jordbruk

Östra Afrika runt Victoriasjön är Vi-skogens hjärta. Här finns våra partnerorganisationer och de 
bönder som vi arbetar tillsammans med. 2018 var ett givande år som bland annat innehöll ökat 
fokus på kvinnor, unga vuxna och barn, projekt som visade fina resultat och nya spännande 
projekt, deltagande på internationella event, stöd till gamla och nya partnerorganisationer. 
Men framförallt massor av träd och agroforestry.

Alex Thermistockless Anastaz, Tanzania.

Victoriasjön från Tanzania.
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Intäkter
Vi-skogens verksamhet finansieras 
med gåvor samt bidrag från Sida och 
andra, icke offentliga, organisationer.

Så används pengarna 
Av varje insamlad hundralapp går 74 kr 
till ändamålet, 20 kr till insamling, 4 kr 
till administration och kommunikation 
och 2 kr till produktförsäljning.

Geografisk fördelning
De medel som går till ändamålet 
fördelas på följande sätt per land.
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2 %
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2 %

Gåvor 63 %Sida 19 %

Ändamålskostnader 74 kr

Administration, 
Kommunikation 4 kr

Insamling 
20 kr

Kostnader 
nettoomsättning 2 kr

Offentliga 
bidrag 2 %

Resultat

Jane Okoth och hennes barnbarn Jane, Kenya.

4879944 
träd planterades 2018.

barn lärde sig mer om
miljö, klimatförändringar 

och träd genom att
delta i våra aktiviteter – 
trädklubbar på skolor.

5387

hektar markförstörda områden har 
återställts tack vare hållbara metoder.187

ökade bondefamiljernas 
inkomst tack vare 

ökade skördar och större 
tillgång till gemensamma 

marknader.

16 %

29 % 
av alla i styrande 
positioner i bonde-
organisationerna 
är kvinnor.

16 %
fler bönder fick under 

2018 tillgång till finansiell 
service såsom spar-  

och lånegrupper.

 
 100000

ton växthusgaser 
kunde reduceras tack  

vare våra klimatkompen-
sationsprojekt.

 110 090 
bondefamiljer började 

använda hållbara 
jordbruksmetoder.
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Tanzania

Seminarium om agroforestry

Vi-skogen arrangerade ett nationellt 
symposium tillsammans med våra partner- 
organisationer i Tanzania. Konferensen 
lockade nästan 4 000 deltagare och 
gjorde det möjligt för partnerorganisatio-
ner att berätta om sina framsteg för både 
allmänhet och myndighetsrepresentanter. 
Bland besökarna fanns bönder, repre- 
sentanter från regeringen, den svenska 
ambassadören i Tanzania och andra 
aktörer. På symposiet kunde alla parter 
mötas, diskutera och utbyta erfarenheter.  

Ökade kunskaper för att stärka 
mänskliga rättigheter 

För att komma åt de verkliga orsakerna 
till fattigdom arbetar Vi-skogen utifrån 
ett rättighetsperspektiv. Syftet är att ge 
bönder egenmakt att utkräva mänskliga 
rättigheter samt att öka kapaciteten hos 
de som är skyldiga att utföra rättig- 
heterna. Egenmakt är avgörande för att 
åstadkomma förändring samt för att 
uppnå inkluderande och hållbara system 
för försörjning på landsbygden. I Tanza-
nia har alla partnerorganisationer under 
året fått ökad kapacitet i socialt ansvars-
utkrävande. Genom att stärka bonde- 
organisationerna kan de utkräva svar från 
lokala myndigheter kring hur allmänna 
medel som exempelvis är ämnade för 
jordbrukssektorn har använts. 

Minskad konflikt mellan människor 
och djur 
Vi-skogens EU-finansierade projekt  
i Tanzania och Kenya har under året 
tagit ordentlig fart. Projektets syfte är  
att främja regionalt samarbete i national- 
parksområdena Mara-Serengeti, där 
det i dag råder intressekonflikt mellan 
småbönder och turistindustrin. Under 

året har bönder i området utbildats i 
agroforestry för att bekämpa fattigdom, 
klimatförändring och för att bevara 
djurlivet. Vi-skogen deltog på Mara-day 
för att träffa andra som arbetar i området 
och för att prata om projektet med 
allmänhet och myndighetsrepresentanter. 
 Omkring 80 % av Tanzanias befolk-
ning livnär sig på jordbruk och de flesta 
har likt Edwin och hans familj endast 
en liten yta att odla på. Efter att ha fått 
utbildning i hållbara jordbruksmetoder 
har Edwin effektiviserat sin odling. I dag 
använder han sig av naturlig kompost 
och runt vaniljplantorna växer träd 
som skyddar mot både sol och torka. 
Genom bondeorganisationen kan 
bönderna i området förädla och sälja 
vaniljen tillsammans. Det gör att priset 
kan höjas och mer pengar går direkt till 
den odlande bonden. 

Kenya

Global Landscape Forum  

Vi-skogen har närvarat på flera interna-
tionella event under året. Bland annat 
deltog vi på Global Landscape Forum 
i Nairobi. Forumet lockade tusentals 
besökare från hela världen och Vi-skogen 
var aktiv som både utställare och som 
paneldeltagare. 

Ökat jordbruksintresse bland 
ungdomar 
För att öka miljöintresset och minska 
ungdomsarbetslösheten har Vi-skogen i 
Kenya tillsammans med partnerorgani-
sationerna arrangerat flera aktiviteter för 
ungdomar under året. Ungdomarna har 
utbildats i tillverkning och försäljning 
av restprodukter från jordbruket. De har 
bland annat lärt sig att tillverka väskor, 
mattor, hattar och smycken från bland 
annat bananlöv. Genom ett arrangerat 
sportevent uppmärksammades också 
ledarskap och olika jobbmöjligheter som 
finns inom jordbrukssektorn. 

Framgång för Vi-skogens klimat-
kompensationsprojekt 
I västra Kenya arbetar Vi-skogen med 
ett klimatkompensationsprojekt som 
heter Kenya Agricultural Carbon Project 
(KACP). I projektet medverkar omkring 
30 000 bönder varav 70 % är kvinnor. 
Genom Vi-skogen får bönderna kunskap 
om hållbara jordbruksmetoder som för-
bättrar jordens vattenhållande kapacitet 
och binder den näringsrika jorden, vilket 
ökar motståndskraften mot klimat- 
förändringarnas effekter. Samtidigt lagrar 
metoderna in mer kol i jorden jämfört 
med konventionellt jordbruk. Inlag-
ringen av koldioxid (kolkrediter) sker i 
både träd och mark genom att bönderna 
använder hållbara odlingsmetoder som 
trädplantering tillsammans med grödor. 
Den mängd kolkrediter som säljs till 
företag och privatpersoner ger direkt 
betalning till medverkande bönder. 
Men den största vinsten för familjerna 
är att skördarna ökar, vilket leder till 
mer mat på bordet och högre inkomster 
från försäljning av överskottet. Projektet 
genererar därmed inte bara miljömässiga 

fördelar, utan även ekonomiska och so-
ciala vinster för tiotusentals familjer runt 
Victoriasjön. Under året har Vi-skogens 
KACP-projekt utvecklats ytterligare. 
Det har skett en ökning i antalet sålda 
kolkrediter och en klimatkalkylator har 
lanserats. Nu är det ännu enklare för 
företag och privatpersoner att kompen-
sera för sina utsläpp. Tillsammans kan vi 
hjälpas åt att bekämpa både klimat- 
förändringar och fattigdom
 Cathrine Mary Ekombe är sedan 
2010 med i Vi-skogens klimatkompen-
sationsprojekt. Tillsammans med kvinno-
gruppen ”Vakna” har hon planterat fler 
än 400 träd på sin gård. Cathrine för-
klarar hur träden gett bördigare jord och 
större skördar. Dessutom får gruppen ett 
ekonomiskt bidrag utifrån hur mycket 

koldioxid som lagras in genom träden. 
Pengarna har de valt att investera i den 
gemensamma spar- och lånegruppen. 
Cathrine berättar att hon numera aldrig 
behöver oroa sig för vare sig mat eller 
pengar till barnens skolavgifter. Träden 
fortsätter att växa och Cathrine berättar 
att gruppen redan bestämt vad de ska 
göra med pengarna från nästa utbetal-
ning. Då ska medlemmarna utveckla 
sina gårdar ytterligare och 
bygga hönshus. 

Edwin Kamugisha.

Cathrine Ekombe.

– Jag slutade skolan tidigt eftersom min pappa inte tyckte det var värt att betala 
skolavgifter för en dotter som en dag skulle giftas bort. I stället gifte jag mig 
och blev bonde. Det växte dåligt och jorden var torr. Min man sa att träden 
skulle förstöra det vi odlade. När jag kom i kontakt med Vi-skogen lärde jag 
mig om hållbara jordbruksmetoder och hur träden kunde hjälpa vårt jordbruk. 
Skördarna växte och tillsammans med kvinnorna i min grupp startade vi en 
spar- och lånegrupp. Genom att hjälpa varandra har livet förändrats. Vi kan 
spara pengar och få ränta eller låna om det är något vi behöver. Min man 
litar på mig och mina nya kunskaper och för första gången känner jag mig 
självständig. Nu är jag sekreterare i vår grupp och jag vet att jag överlever. 
Jag har makt och jag är stolt över mig själv. Jag ville att alla mina barn skulle få 
möjlighet att gå i skolan och i dag är det möjligt. Det enda jag drömmer om är 
fler träd. Jag vill ha 1000 träd på gården – för ett bättre klimat och ett bättre liv! 

– Vi levde ett enkelt liv. Det fanns 
ingen möjlighet att spara pengar 
eller investera. Men tack vare vaniljen 
förändrades allt. Jag planterade ett 
par sticklingar och när jag sedan 
sålde skörden fick priset mig att 
tappa hakan. Det kändes som 
att livet förändrades över en natt. 
Vi kunde köpa en liten bit mark 
till och utöka vår odling. Mitt hjärta 
ligger i jordbruket och ingenting 
kommer att få mig att sluta med 
det jag älskar. Vaniljen är som en 
ädelsten för oss bönder och med 
rätt metoder kan grödan lyfta en 
hel familj ur fattigdom, säger Edwin 
Kamugisha.

80 % 

av befolkningen 
livnär sig 

på jordbruk

70 % 

är kvinnor i 
KACP-projektet
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Uganda

Hållbar framtid  
för människor på flykt 
Uganda tog förra året emot fler människor 
på flykt än hela Europa. I norra Uganda 
innebär flyktingmottagandet stora på-
frestningar på både samhällen och miljön. 
Tillsammans med Röda Korset har 
Vi-skogen fått finansiering för projekt 
”Hej morgondag” från Svenska Postkod-
lotteriet. Genom att utbilda både nyan-
lända och lokalbefolkningen i hållbara 
odlingsmetoder och samtidigt satsa på 
rent vatten, toaletter och bränslesnåla 
spisar ska projektet bidra till socialt och 
miljömässigt hållbara samhällen. 

Laga mat med solenergi 
I ett pilotprojekt under 2018 har Vi- 
skogens partner i Uganda introducerat 
spisar som drivs av solenergi. Spisarna är 
rökfria, snabbvärmande och framförallt 
minskar de efterfrågan på ved. Projektet 
var utformat för att utbilda 200 kvinnor 
och ungdomar i att installera, underhålla 
och reparera spisarna. Men intresset var 
enormt och under året utbildades grup-
per med 1610 kvinnor och ungdomar. 

Spisarna har inte bara en positiv på-
verkan på miljön utan skapar även nya 
inkomstmöjligheter som kan förbättra 
levnadsförhållandena för kvinnor och 
ungdomar. 

Kvinnor återbeskogar Uganda 

Naturskogen i Uganda har skövlats i 
en rasande takt. De senaste 25 åren har 
nästan två tredjedelar av landets skog 
försvunnit. Skövlingen drabbar hela 
samhället och hårdast slår effekterna mot 
de bondefamiljer som bor i naturskogens 
utkanter. Men den negativa utvecklingen 
kan hejdas. 2018 startade Vi-skogen ett 
Postkodfinansierat projekt i östra Uganda. 
I det unika projektet samarbetar Vi- 
skogen tillsammans med lokala myn-
digheter och kvinnliga bondegrupper 

för att skydda och återbeskoga Uganda. 
Kvinnorna utbildas i hur de kan åter-
plantera och vårda skogen. Genom att 
ta tillvara skogens resurser och tillämpa 
nya metoder för affärsutveckling så som 
svampodling och biskötsel får kvinnorna 
samtidigt en möjlighet att förbättra 
livssituationen för sig och sina familjer. 
Tillsammans med kvinnliga trädhjältar 
stoppar Vi-skogen skövlingen och åter-
beskogar Uganda – ett träd i taget.  
 Två tredjedelar av skogen i Uganda 
har försvunnit till följd av skövling. 
En av alla skogar som inte längre finns 
kvar är den som låg bakom Jamilas hus. 
Familjen är likt många andra numera 
extra utsatta för klimatförändringarnas 
effekter. 2018 startade Vi-skogen ett pro-
jekt i Mayuge och Bugiri i östra Uganda 
som en del i att återbeskoga landet och 
förbättra levnadsstandarden för småskaliga 
bönder som tidigare varit beroende av 
skogen. Kvinnorna i projektet utbildas i 
hållbara jordbruksmetoder och trädplan-
tering samt lär sig att återplantera och 
vårda skogen.   

Rwanda

Ökad fokus på hållbarhet 

Vi-skogen i Rwanda har haft ett ökat 
fokus på hållbarhet under året. Våra 
partnerorganisationer har bland annat 
planterat fler träd och introducerat bi- 
odlingar. De har dessutom ökat använ-
dandet av naturlig kompost samt ökat 
arbetet med förnybara energimetoder. 
För att minska nedskräpning och negativ 
påverkan på naturen har dessutom 
nedbrytningsbara planteringskärl som kan 
återanvändas och återvinnas introducerats 
till plantskolorna. 
 
Nya grödor och förädlade råvaror 

Genom att utbilda bondeorganisatio-
nerna i marknadsorienterad produktion, 
kollektiva arbetssätt och förädling kan 
småskaliga bönder få en större andel av 
värdet på den färdiga produkten och 
dessutom kan en långsiktig tillgång till 

marknaden säkerställas. I Rwanda ökade 
fokus på ”Jordbruk som en företags-
verksamhet” och värdekedjor under 
2018. En av våra partnerorganisationer, 
Zamuka, introducerade nya hållbara 
grödor bland sina medlemmar bland 
annat champinjoner, tomater och ho-
nung. Organisationen investerade även i 
en kvarn där medlemmarna tillsammans 
kan mala sädeskorn och marknadsföra 
sitt eget grötrecept. 
 Stephanie Mukabagoro och Alfred 
Ntagozera bor ett par timmar utanför 
Rwandas huvudstad Kigali. 2010 gick 
familjen med i bondegruppen Abasu-
surutsarugo – ”Bönder för ett bättre liv”. 
Genom Vi-skogen har de fått utbild-
ningar i hållbara jordbruksmetoder och 
på så sätt lyckats få större skördar och 
en ökad inkomst. De har också fått ut-
bildning i jämställdhet och kunnat göra 

stora förändringar i sitt hem. Alfreds 
och Stephanies framgångssaga har inte 
gått obemärkt förbi. Många grannar 
frågar nyfiket vad hemligheten är för 
att få så fina plantor. Alfred berättar hur 
han brukar börja med att visa grannarna 
sina odlingar för att försöka väcka deras 
intresse för hållbara jordbruksmetoder 
och att han och Stephanie sedan berättar 
hur familjerna kan få ännu bättre resultat 
om de jobbar tillsammans.

Jamira Kyakuwar.

– Jag har hört min svärmor berätta 
om den täta skogen där hon brukade 
plocka kvistar som användes som 
ved. Men nu finns det ingen skog. 
Alla träd är borta. Klimatet har 
verkligen förändrats och växlar mellan 
långa torrperioder och perioder av 
alltför mycket regn. Det påverkar 
mina skördar och familjens inkomster. 
Jag har alltid drömt om fler träd men 
tidigare hade jag ingen möjlighet att 
köpa sticklingar och fröer. Jag brukar 
drömma om att skogen ska komma 
tillbaka. Det skulle gynna alla oss som 
bor här i området. Därför är jag stolt 
över det här projektet. Jag ska vara 
med och återplantera skogen. Jag vill 
också lära mig mer om biodling och 
så ska jag plantera fler träd på gården. 
Träden kommer att ge oss en bättre 
inkomst, säger Jamira Kyakuwar.

– Jag var till en början väldigt skeptisk 
till träden. Jag trodde att de skulle 
förstöra jorden och konkurrera ut 
våra andra grödor. Vi hade ett väldigt 
traditionellt jordbruk och delade upp 
våra arbetsuppgifter. Om ni hade träffat 
oss då hade ni förstått att livet inte  
var enkelt. Vi bodde i ett hus byggt  
av lera med ett enda litet fönster och 
ingen belysning, säger Stephanie.  
Vi brukade odla bönor, potatis och 
kassava. Men ingenting växte bra.  
Tack vare ny kunskap bytte vi till 
bananer och började plantera träd.  
När jag går ut bland mina banan-
odlingar i dag vill jag bara skratta. 
Jag tänker på hur långt vi har kommit. 
Vi har lyckats förändra våra liv 
tillsammans. I dag hjälps vi åt med  
våra bananer och delar på ansvaret.  
Vi har lärt oss hur vi får ett bra jordbruk 
och vi har lärt oss hur vi får ett bra liv, 
säger Alfred.

1610 

kvinnor och ungdomar  
har utbildats om 
solenergidrivna  

spisar

Ökat 
fokus 
på hållbarhet 

under året

Stephanie Mukabagoro och Alfred Ntagozera.



14 15VI-SKOGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VI-SKOGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Insamlingsrekord, klimatmöten och trädplantering

Tony Rinaudo vann 
Right Livelihood Award 
Right Livelihood Award är det 
alternativa Nobelpriset, som Rinaudo 
tilldelades för sina framgångar att 
få bönder att arbeta med återväxt 
av träd och skog. Tony Rinaudo och 
Yacouba Sawadogo samtalade med 
Vi-skogens Linda Andersson på ett 
uppskattat frukostseminarium delvis 
i Vi-skogens regi. Tony Rinaudo 
berättade också om erfarenheter 

kring den prisbelönta metoden Farmer-Managed Natural Regeneration (FMNR),  
en metod för snabb och kostnadseffektiv skogsåterplantering. Dessutom 
besökte han vår verksamhet inriktad på återväxt hos bönder i Uganda.

Under året har Vi-skogen tagit fram nya företags-
paketeringar. Paketen möjliggör fler strategiska 
samarbeten och en effektiv kommunikation och 
återrapportering. Stort fokus har lagts på att 
kartlägga vilka insatser som krävs för att förbättra 
företagssamarbeten. Vi-skogen har även stärkt 
relationerna med bland annat Coop, KF, Folksam 
och Riksbyggen.  

Årets kampanjer 
Vårens kampanj följde 
upp förra årets succé med 
visningar i tv bland annat. 
Årets julkampanj blev en 
all time high när det gäller 
insamling i sociala medier. 
Totalt skänktes drygt en 
halv miljon kronor enbart via 
Facebook-annonsering. 

Under sommaren reste Vi-skogens landchefer och 
biträdande landchefer till Sverige på studieresa. Målet med 
resan var bland annat att stärka relationen till våra svenska 
samarbetspartner. Under resan besökte gruppen även 
svenska bönder för att utbyta kunskap och bli inspirerade 
av svenskt jordbruk. 

Trenden vänder – fler skänker sin pant
Totalt skänktes pant till ett värde av knappt 6,6 miljoner 
kronor hos Coop under 2018, vilket är en ökning med 
mer än 600 000 kronor från 2017. Efter ett par år där 
pantbidraget minskat, har nu trenden vänt och svenskarna 
både pantar mer och skänker större andel av panten än 
de gjorde både 2016 och 2017. Pantpengarna från 2018 
motsvarar fler än 330 000 nya träd i östra Afrika. 

Klimatkompensation
Vi-skogens projekt för klimatkompensation heter 
Kenya Agricultural Carbon Project (KACP) 
och ligger i västra Kenya. Projektet riktar sig 
till småskaliga bönder och inlagringen av 
koldioxid sker i både träd och mark genom att 
bönderna använder hållbara odlingsmetoder 
som agroforestry, marktäckande grödor och 
komposttäckning på sina gårdar. 

Flera nya företag började klimatkompensera via 
Vi-skogen. Totalt var det cirka 80 företag som 
klimatkompenserade under 2018.

Under Almedalsveckan deltog 
Vi-skogen även med en monter 
om klimatkompensation på 
Gotlands museum. Detta 
möjliggjorde flera spännande 
möten med både företag och 
privatpersoner.

Vi-skogen var på plats när
representanter från världens
länder samlades på FN:s
livsmedels- och jordbruksorgan
i Rom. Vi-skogens representanter,
bland annat Vi-skogens vice  
regionchef Wangu Mutua, deltog 
aktivt i dialogerna och förespråkade 
agroforestry som en metod för att be-
kämpa den ökande hungern i världen. 

Under året genomförde Vi-
skogen två stora seminarier 
om KACP, på Hållbart 
näringslivs och Dagens 
Industris evenemang.  
Seminariet på Hållbart 
näringsliv hölls tillsammans 
med Max, Folksam och 
Louise König och handlade 
om hur klimatkompensation 
kan ge affärsnytta och bidra 
till de fem globala målen som 
Vi-skogen fokuserar på.

Almedalen
Vi-skogen fortsatte den givna succén med 
trädplantering under Almedalen. Politiker, 
hållbarhetsexperter och företagsledare 
planterade över 600 träd på Sverige i 
Världen-torget. Även allmänheten fick  
möjlighet att plantera träd via den mobila 
enheten. Träden som planteras är 
symboliska och planteras ut på Gotland. 
Motsvarande antal verkliga träd planterades 
i Kitale, Kenya efter sommaren.

Foto: Melina Atterflod.

Foto: Robin Asselmeyer.

Frida Ochieng, Kenya. Foto: Robin Asselmeyer.

Lilian Ochieng, Kenya. Foto: Robin Asselmeyer. Foto: Elinor Franzén.

Wangu Mutua. Foto: FAO.

James Walusimbi, Wilson Nyariwo, Jean Rukundo. Foto: Lena Kalmelid.

Från Alverbäcks 50-årsjubileum. Foto: Jenny Nilsson.

Foto: World Vision/Silas Koch.Coops ledning besökte tillsammans med Sveriges 
ambassadör i Kenya några av Vi-skogens projekt under 
hösten. I Kitale fick de träffa klimatkompensationsbönder 
i KACP-projektet och mjölkbönder i Livelihood-projektet. 
De besökte bland annat bönder som visade hur träd-
plantering och hållbara 
jordbruksmetoder ökat 
familjens mjölkproduktion.
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Vi-skogens styrelse

Henrik Ekman
Ledamot
Författare och 
programinköpare SVT

Invald i styrelsen: 2012
Andra betydande uppdrag: 
Ledamot i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. 

Bodil Jönsson
Ledamot
Chef Format och 
kundupplevelse Coop

Invald i styrelsen: 2011
Andra betydande uppdrag: 
Inga övriga uppdrag anmälda.
Tidigare bl. a. marknadsdirektör, 
Coop Marknad, marknadschef 
Coop Butiker och Stormarknader. 

Pia Carlsson Thörnqvist
Ordförande
Chef Medlem och Varumärke, 
KF

Invald i styrelsen: 2017
Tidigare kommunikations- och 
marknadsdirektör i Folksam och 
marknadschef på KPA Pension.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Ändamål och vision
Stiftelsens ändamål är ”Att genom 
plantskolor, trädplantering och andra 
åtgärder i samband därmed bidra till 
ekologisk balans och till bättre och tryg-
gare försörjning för de fattiga och sämst 
ställda i områden som hotas av ekologisk 
utarmning” vilket går hand i hand med 
Vi-skogens vision som är ”En hållbar 
miljö som gör det möjligt för människor 
i fattigdom att förbättra sina liv”.

Målgrupp och uppdrag
Vi-skogens målgrupp finns i fyra länder 
runt Victoriasjön. Mottagarna består av 
bondefamiljer som lever i fattigdom, med 
särskilt fokus på kvinnor, unga vuxna och 
barn. Vi-skogen arbetar med rådgivning,
utbildning och trädplantering genom 
agroforestry-metoder. Agroforestry inne-
bär samodling av träd, buskar och grödor 
som också integreras med djurskötsel i 
syfte att nå en hållbar miljö.

Sedan 2011 arbetar Vi-skogen i partner-
skap med lokala bondeorganisationer. 
Genom agroforestry och stöd till bonde-
organisationer bidrar Vi-skogen till mins-
kad fattigdom, ökade inkomster, ökad 
biologisk mångfald och klimatanpassning. 
Stöd ges också till bönders egna spar- och 
kreditföreningar. Vi-skogen integrerar
dessutom jämställdhetsfrågor i hela 
verksamheten och stor vikt läggs på lokalt 
ägarskap och inflytande, då det ger lång-
siktiga och bärkraftiga resultat.

Vår organisation
I verksamhetsländerna Kenya, Tanzania, 
Uganda och Rwanda finns varsitt lands-
kontor och dessutom ett regionkontor ba-
serat i Nairobi, Kenya. Sedan 2006 finns 
Vi-skogen även representerad i Malawi. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Prioriterade arbetsområden
En hållbar miljö som grund för fattig-
domsminskning är avgörande för Vi-
skogens syn på utveckling.Verksamheten 
utgår från ett rättighetsperspektiv med 
fokus på arbete i partnerskap som ger 
lokalt ägande. Styrelsens beslut om 
prioriterade arbetsområden är vägledande 
för verksamheten. Dessa områden är:
• Hållbart klimatanpassat jordbruk   

 baserat på agroforestry
• Ekonomisk trygghet
• Jämställdhet mellan könen och egen- 
 makt
• System och ledning för starka bonde- 
 organisationer
• Kommunikation, insamling och   
 resursmobilisering
• Påverkansarbete

Följande principer styr Vi-skogen:
• Lokalt ägande och genomförande av  
 aktiviteter i fält
• Fokus på mänskliga rättigheter och  
 staternas ansvar att förverkliga dessa
• Fokus på böndernas egna organisatio- 
 ner som verktyg för social och politisk  
 påverkan
• Flexibilitet och ödmjukhet i arbetet  
 med partnerorganisationerna
• Stärka människors inflytande genom  
 demokratiska organisationer
• Byggande av långsiktig kapacitet hos  
 partnerorganisationerna
• Ansvarsutkrävande, långsiktigt ansvar  
 och transparens

Samarbete med We Effect
År 2003 inledde Vi-skogen ett nära  
samarbete med We Effect. Detta sam- 
arbete blev en naturlig utveckling då båda 
organisationerna har rötter i den svenska 
kooperativa rörelsen, arbetar mot samma 
målgrupper och har delvis samma huvud-
män. I samarbetet drar organisationerna 
nytta av varandra, blir mer effektiva och 
når fler. I dag är samarbetet nära både  
i verksamhetsländerna och på huvud- 
kontoret. Vi-skogens regionchef rapport- 
erar, liksom We Effects regionchefer, till 
organisationens internationella chef.

Väsentliga händelser under året
Under våren utsågs Pia Carlsson 
Törnqvist till ny styrelseordförande och 
styrelsen fick en ny sammansättning och 
antalet ledamöter minskade. Den 1 juni 
2018 tillträde stiftelsens nya general- 
sekreterare, Anna Tibblin.

Vi-skogen har sedan 2017 en femårig 
strategi och 2018 inleddes det nya bi-
ståndsprogrammet ALIVE ”Agroforestry 
for Livelihood Empowerment Program-
me”, som samlar all verksamhet i regio-
nen. Programmet har ett skarpt fokus på 
bland annat klimat och jämställdhet.

Under 2018 lanserades organisationens 
kvalitetsledningssystem i enlighet med 
ISO 9001:2015.

Ändamålsverksamheten i regionen
2018 är första året för ALIVE-program-
met, vari alla projekt och insatser ryms. 
Programmet blev något försenat då detta 
var första året.

Ett nytt resultatområde är påverkans- 
arbete. Tillsammans med huvudkontoret 
har en strategi och plan för arbetet tagits 
fram, som sedan brutits ned i lokala pla-
ner både på landnivå, tillsammans med 
partner, samt på regionnivå. I strategin 
finns ett fokus på kvinnor, barn och 
unga. En studie har under året gjorts, för 
att samla upp erfarenheter och lärdo-
mar, och föreslå insatser framåt. Rollen 
som regional jämställdhetsrådgivare 
har återinförts. Biträdande landchefer 
genomförde tillsammans med landchefer 
en fältresa till Sverige i juni, med besök 
på huvudkontoret (första gången för de 
flesta, trots att de arbetat i närmare 20 år  
för Vi-skogen), fältbesök inom jord- och 
skogsbruk, samt dialog med lednings-
gruppen.

I Rwanda arbetar Vi-skogen med flera 
lokala partnerorganisationer. Kontoret 
flyttade under året till nya lokaler men 
fortfarande i Kigali. Syftet med flytten 
var att minska kostnaderna. Rwanda in-
för strängare lagstiftning för både lokala 
och internationella organisationer, med 
krav på kontroll och rapportering, samt
inför beskattning. 

I Tanzania arbetar Vi-skogen med flera 
lokala partnerorganisationer. Presidenten i 
Tanzania fortsätter sin hårda linje, under 
förevändning att bekämpa korruption 
och maktmissbruk, men resultatet blir 
minskat utrymme för civilsamhället.

Uganda flyttade under året från Masaka, 
där kontoret legat i 25 år, till Kampala. 
I Kampala finns även två representanter 
för We Effect på samma kontor. Uganda 
har under året beviljats två specialprojekt 
av Postkodlotteriet, ”Kvinnliga träd-
hjältar”, och ett tillsammans med Röda 
Korset, i flyktingläger i norra Uganda. 
I Uganda märks det krympande utrym-
met för civilsamhället, där all opposition 

Unn Edberg
Ledamot
Vd för Vi Media AB och 
chefredaktör för Vi

Invald i styrelsen: 2018
Andra betydande uppdrag: 
Styrelseledamot i Stiftelsen 
Teskedsorden, Sveriges 
Tidskrifter och Norra 
Västerbotten Tidnings AB. Vice 
ordförande i Utgivarna.

Magnus Kindbom
Ledamot
Skogsdirektör och chef för 
LRF Skogsägarna

Invald i styrelsen: 2018
Andra betydande uppdrag: 
Ledamot i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien. 

Anna Tibblin
Generalsekreterare och 
ledamot

Ny generalsekreterare för 
Vi-skogen och We Effect. Har 
tidigare varit internationell chef 
och regionchef i södra Afrika 
och Latinamerika, arbetat med 
biståndsutvärderingar i eget 
konsultföretag samt arbetat 
som journalist på dags- och 
branschtidningar.
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mot presidenten slås ner brutalt, och där 
restriktioner införs för sociala medier. 

I Kenya har det efter det oroliga valåret 
2017 rått en anda av samförstånd och 
ekonomiskt ser vi en väldigt låg infla-
tion, men energipriser har ändå höjts 
drastiskt under året, vilket gör vardagen 
svårare för folket. 

Under året har ett första möte hållits 
med den lokala styrelsen för Vi-skogen 
Kenya. Två ledamöter från styrelsen i 
Sverige har valts in i den lokala styrelsen.

Vi-skogen har under året inlett en dialog 
med Livelihood Fund och privatsektors-
aktören i nuvarande projekt, Brookside 
Dairy, om att starta ett nytt projekt, 
inom ramen för deras nya finansierings-
omgång. I slutet av 2017 fick Vi-skogen 
sitt första godkända EU-avtal och pro-
grammet ”SEMA” lanserades under året 
och är nu i full gång. 

Vi-skogen har medverkat på flera globala 
konferenser och event, bland annat 
”Global Landscape forum” i Nairobi, 
och på FAO:s Food Security Committee 
i Rom. Vi-skogen deltog även i ett globalt 
klimatfinansieringsmöte i Paris. 

Vi-skogen har sedan ett antal år tillbaka 
utvecklat en metod för koldioxidsänkor 
i Afrika. Genom att odla med långsiktigt 
hållbara metoder bidrar bönderna till 
kolinlagring i träd och därmed till ett 
bättre klimat. Bönderna får betalt för 
detta och verksamheten är certifierad 
enligt Plan Vivo. I Tanzania har bönder 
odlat enligt Plan Vivo-standarden sedan 
2010. I Kenya använde vi en liknande 
metod, KACP. Därmed kan alltså företag 
och organisationer kompensera sina 
koldioxidutsläpp samtidigt som de bidrar 
till fattigdomsminskningen. Inkomsterna 
ökar för bönderna liksom deras tillgång 
till mat.

Verksamheten i Sverige
Flera ministrar, andra makthavare, 
hållbarhetschefer och en Nobelpristagare 
syntes bland de som planterade träd i 
Vi-skogens plantering i Almedalen. 
Här fanns vi också med på Aktuell 
Hållbarhets arena och pratade klimat-
kompensation. Agroforestry Network 
publicerade under hösten rapporten 
”Achiving the Global Goals through 
Agroforestry”, och lanserade den med 

ett välbesökt seminarium, och med en 
debattartikel med god spridning.

Insamling och kommunikation
Vi-skogens insamling av gåvor slog 
rekord under 2018, till 61,8 mkr, en 
ökning med 17 procent sedan föregående 
år. Detta tack vare en ökning av engångs-
gåvor samt en ökning av antalet månads- 
givare genom ett positivt samarbete med 
Coop, där Vi-skogen fick möjlighet att 
värva månadsgivare i Coops butiker 
under sommaren.

Insamlingen från Biståndsknappen 
ökade med 16 procent och intresset för 
att klimatkompensera ökade. Arbetet 
med att möjliggöra för privatpersoner 
att klimatkompensera påbörjades under 
året. Från och med den 1 juli 2018 är 
klimatkompensation en tjänst och är 
därmed momsbelagd.

En ny marknadsföringsfilm togs fram 
under våren, inspelad i Kenya, som 
väldigt tydligt synliggör Vi-skogens
hjärta. Filmen är navet i konceptet som 
används under kampanjer och i löpande 
kommunikation. Den har hittills visats 
både i linjär tv och i flera digitala kanaler, 
och sekvenser och stillbilder ur den
används i löpande annonsering digitalt 
och i print.

Under året har vi genomfört två insam-
lings- och kännedomskampanjer, en på 
våren och en under julen. Syftet var ökad 
synlighet och att öka folks engagemang 
för klimatet och fattigdomsbekämpning 
genom att stödja Vi-skogens verksamhet. 
Fokus för årets mediesatsningar har varit 
att få stor räckvidd och fånga relevanta 
målgrupper och på sociala medier ser vi 
bra statistik på räckvidd och engagemang.

Vi-skogen medverkade på Konsument-
föreningen Stockholms event Familjedag 
på Skansen och julkonserten, ”The show 
of Christmas”. Vår årliga rapport 
”Varmare klimat – iskall nyhet?” om 
medias bevakning av klimatfrågan 
presenterades på ett fullsatt seminarium, 
och i samband med den publicerades en
debattartikel underskriven av Vi-skogen,  
Fores och Malena Ernman, först i 
Expressen, därefter brett i lokalmedia. 
Rapporten fick under året stor uppmärk-
samhet i fler medier. Lokalmedia upp-
märksammade också stort rapporteringen 
om Biståndsknappen, som följdes upp av 

en debattartikel tillsammans med Coop.

FRII:s kvalitetskod
Vi-skogen är medlem i Frivilligorgan-
isationernas insamlingsråd (FRII), ett 
gemensamt branschorgan för de svenska 
insamlingsorganisationerna. FRII har 
utarbetat en kvalitetskod för etisk, pro-
fessionell och transparent styrning av or-
ganisationer vilken Vi-skogen tillämpar. 
Från och med år 2013 granskas kodens
efterlevnad av extern revisor.

Finansiering av verksamheten
Verksamhetens intäkter uppgick under 
2018 till 98 miljoner kronor. Gåvor 
från organisationer, företag och enskilda 
givare är en viktig del av insamlingen och 
skapar ett eget handlingsutrymme för 
organisationen. De insamlade medlen, 
inklusive produktförsäljning uppgick 
till 75,6 miljoner kronor. De offentliga 
bidragen år 2018 uppgick till 20,5 mil-
joner kronor vilket motsvarar 21 procent 
av de totala intäkterna. We Effect har 
status som ramorganisation hos Sida 
CIVSAM varför Vi-skogens Sida-bidrag 
vidareförmedlas från We Effect.

Övrigt
En viktig händelse var utdelandet av 
Right Livelihood-priset till Tony Rinaudo, 
för hans arbete med metoden ”Farm 
Managed Natural Regeneration”. Vi-
skogen medverkade både vid fältbesök 
och annat firande av Tony Ribaudo i 
samband med detta.

Framtida utveckling och händelser 
efter balansdagen
Vi-skogen fortsätter i enlighet med 
fastlagd strategi.

Resultat och ställning
Kvarstående belopp för året att balansera 
efter omföring till ändamålsbestämda 
medel uppgår till 6,3 miljoner kronor. 
Vi-skogen är en icke vinstdrivande 
organisation. Emellertid har styrelsen 
ansett det viktigt med ett eget kapital 
som en buffert bland annat för att kunna 
garantera långsiktighet. De långfristiga 
värdepappersinnehaven är bokförda 
till genomsnittligt anskaffningsvärde. 
Vi-skogen kommer att ha en fortsatt låg
risk i de finansiella placeringarna i enlig-
het med stiftelsens policy för konsolide-
ring och kapitalplacering.

Resultaträkning

Belopp i kronor Not 2018 2017

Verksamhetsintäkter

Gåvor 3 61 868 838 52 842 800

Bidrag 3 32 391 231 34 565 592

Nettoomsättning 1 889 929 970 642

Övriga verksamhetsintäkter 4 2 230 851 1 683 464

Summa verksamhetsintäkter 98 380 849 90 062 498

Verksamhetskostnader 5

Ändamålskostnader 6 –69 700 785 –68 992 343

Insamlingskostnader –18 822 410 –13 559 269

Kostnad sålda varor och tjänster –2 290 866 –1 966 528

Administrationskostnader –4 187 000 –4 229 382

Summa verksamhetskostnader –95 001 061 –88 747 522

Verksamhetsresultat 3 379 788 1 314 976

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 2 050 153 912 429

Ränteintäkter 200 380 18 599

Räntekostnader –14 758 –4 816

Summa resultat från finansiella investeringar 2 235 775 926 212

Årets resultat 5 615 563 2 241 188

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 5 615 563 2 241 188

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 2 155 316 2 003 987

Ändamålsbestämning av medel –1 448 182 –2 155 316

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 6 322 697 2 089 859
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Balansräkning

Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara 8 852 934 1 279 400

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 9 43 144 801 42 933 189

Summa anläggningstillgångar 43 997 735 44 212 589

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Produkter 122 398 161 764

Fordringar

Kundfordringar 1 135 830 –

Övriga fordringar 3 228 929 1 574 319

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10........ 656 192 5 192 615

5 020 951 6 766 934

Kassa och bank 36 631 053 20 448 721

Summa omsättningstillgångar 41 774 402 27 377 419

Summa tillgångar 85 772 137 71 590 008

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Stiftelsekapital 17 151 242 17 151 242

Balanserat kapital 39 867 891 33 545 194

Ändamålsbestämda medel 1 448 182 2 155 316

58 467 315 52 851 752

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 11 3 571 044 3 501 344

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 715 581 4 380 010

Skatteskulder 404 310 407 743

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 12 8 880 607 3 919 639

Övriga skulder 13 5 172 024 4 084 091

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 561 256 2 445 429

23 733 778 15 236 912

Summa eget kapital och skulder 85 772 137 71 590 008

Stiftelse- 
kapital

Balanserat 
kapital

Ändamåls-
bestämda medel

Summa 
eget kapital

Vid årets början 17 151 242 33 545 194 2 155 316 52 851 752

Ändamålsbestämt – –1 448 182 1 448 182 –

Utnyttjande – 2 155 316 –2 155 316 –

Årets resultat – 5 615 563 – 5 679 163

Eget kapital 2018-12-31 17 151 242 39 867 891 1 448 182 58 467 315

Förändringar i eget kapital

Kassaflödesanalys

Belopp i kronor Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 5 615 563 2 241 187

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 426 466 426 466

Rearesultat försäljning av finansiella anläggningstillgångar –2 050 153 –760 855

Övriga avsättningar 69 700 92 439

4 061 576 1 999 237

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
verksamhetskapital 4 061 576 1 999 237

Förändringar i verksamhetskapital

Förändring av varulager 39 366 208 662

Förändring kortfristiga fordringar 1 745 983 1 175 810

Förändring kortfristiga skulder 8 496 866 –214 742

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 343 791 3 168 967

Investeringsverksamheten

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 81 097 734 7 179 510

Investeringar i finansiella tillgångar –79 259 193 –7 331 126

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 838 541 -151 616

Årets kassaflöde 16 182 332 3 017 351

Likvida medel vid årets början 20 448 721 17 431 370

Likvida medel vid årets slut 36 631 053 20 448 721
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Not 1: Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Noter med redovisningsprinciper till 
resultat- och balansräkning

Belopp i kronor om inte annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlig-
het med årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer 
för årsredovisning. Redovisnings- och 
värderingsprinciperna är oförändrade 
jämfört med föregående år. 

Redovisning av intäkter
En transaktion i vilken Vi-skogen har 
tagit emot en tillgång eller en tjänst som 
har ett värde utan att ge tillbaka motsva-
rande värde i utbyte är en gåva eller ett 
erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa 
villkor och om organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten 
om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det 
en gåva. 

Gåvor redovisas som huvudregel som 
intäkt när de erhålls. Gåvor av exempel-
vis aktier, fastigheter och konst intäkts-
redovisas vid gåvotillfället. En gåva som 
intäktsförts redovisas antingen som en
tillgång eller en kostnad beroende på om 
gåvan förbrukas direkt eller inte. 

Gåvor som Vi-skogen avser att stadig-
varande bruka i verksamheten redovisas 
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas som huvudregel till 
verkligt värde. 

Bidrag redovisas som intäkt när villko-
ren för att erhålla bidraget har uppfyllts. 
Erhållna bidrag redovisas som skuld till 
dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka 
vissa kostnader (t.ex. för administration) 
redovisas samma räkenskapsår som den 
kostnad bidraget är avsett att täcka. 

Redovisning av kostnader
Verksamhetskostnader består i huvudsak 
av ändamåls-, insamlings- samt adminis-
trationskostnader. Ytterligare verksam-

hetskostnader som ej kan hänföras 
huvudfunktionerna är kostnader för sålda 
varor, vilket innefattar inköps-, adminis-
trerings- samt försäljningskostnader.

Ändamålskostnader består av kostnader 
som hänförs till Vi-skogens uppdrag en-
ligt stadgarna, vilket innefattar godkända 
kostnader för projektverksamheten samt 
kostnader för rapportering, uppföljning 
och revision. Insamlingskostnader består 
av kostnader som härrörs till arbete med 
att samla in gåvor och bidrag från givare. 
I administrationskostnader ingår centrala 
funktioner, som it- och ekonomifunk-
tion, personal, administrativa system, 
andra för organisationen gemensamma 
kostnader samt revisionskostnader.

Ersättningar till anställda efter 
avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad 
anställning klassificeras som förmåns-
bestämda och de förenklingsregler som 
anges i BFNAR 2012:1 tillämpas. 
Pensionsförpliktelser har tryggats genom 
en överföring av medel till en pensions-
stiftelse. I det fall stiftelsens förmögenhet 
överstiger förpliktelsen redovisas ingen 
tillgång och i det fall förmögenheten 
understiger förpliktelsen redovisas en 
avsättning. 

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. Leasingavtal redovisas 
som operationell leasing och redovisas 
linjärt, dvs. inga avtal har balanserats.  

Fordringar och skulder
Fordringar har efter individuell värdering 
upptagits till belopp varmed de beräknas 
inkomma. Fordringar och skulder i ut-
ländsk valuta har omräknats till svenska 
kronor per balansdagens valutakurs. 

Lager av produkter
Lagret värderas enligt lägsta värdets  
princip, det vill säga till det lägsta av  
anskaffningsvärde och verkligt värde. 
Genomsnittliga anskaffningsvärden  
per produkt används och verkligt  
värde motsvaras av respektive produkts  
nettoförsäljningsvärde. 

Värderings- och 
avskrivningsprinciper för 
anläggningstillgångar
Avskrivningar sker linjärt över plan, 
vilket baseras på ursprungliga anskaff-
ningsvärden och beräknad ekonomisk 
livslängd. Nedskrivning sker endast vid 
bestående värdenedgång som kan beräk-
nas på ett tillförlitligt vis. 

Materiella anläggningstillgångar över-
stigande ett prisbasbelopp redovisas 
som tillgång i balansräkningen när det 
på basis av tillgänglig information är 
sannolikt att den framtida ekonomiska 
nyttan som är förknippad med innehavet 
tillfaller stiftelsen samt att anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Då inköpen bedöms vara bidragsfinan-
sierade minskar bidragen anläggnings- 
tillgångarnas anskaffningsvärde. 

Byggnader utgörs av byggnader i Afrika 
som används i verksamheten, men ägs av 
och redovisas hos stiftelsen i Sverige. 

Fastighetsinnehaven främjar långsiktigt 
verksamheten i respektive land och är 
ekonomiskt gynnsamma. Byggnaderna 
kan inte flyttas med verksamheten och 
vad som kan erhållas vid en försäljning 
är osäkert. På grund av dessa omständig-
heter har fastigheternas avskrivnings- 
period fastställts till 10 år. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Byggnader i utlandet: 10 år, inventarier: 
5 år, datorer: 3 år. Långfristiga ränte- 
bärande tillgångar värderas till upplupet  
anskaffningsvärde, med avdrag för  
eventuell nedskrivning. Alla tillgångar 
som innehas för riskspridning anses ingå 
i en värdepappersportfölj och betraktas 
som en post vid värdering enligt lägsta 
värdets princip respektive vid nedskriv-
ningsprövning. 

Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda medel inom 
eget kapital redovisas insamlade medel 
där givaren eller styrelsen angett det 
ändamål som medlen ska användas till, 
men där stiftelsen ännu inte åsamkats 
utgifter för detta ändamål.

Noter Not 2: Uppskattningar och bedömningar
Vi-skogen gör uppskattningar och bedömningar om framtida 
utveckling. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet.

Not 3: Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen            2018 2017

Insamlade medel

Enskilda givare 35 361 864 23 117 423

Coop Biståndsknappen på pantautomater 6 575 929 5 648 298

Coop bärkassar 3 177 686 3 786 664

KF Organisationsbidrag – 1 500 000

Svenska Postkodlotteriet 11 000 000 10 000 000

Övriga gåvor från företag och organisationer 4 425 280 6 024 383

Företagsgåvor klimatkompensation 1 328 079 2 766 032

Summa insamlade medel, gåvor 61 868 838 52 842 800

I Övriga gåvor från företag och organisationer ingår 359 147 kr 
(314 515) från Robur Humanfonden.

Gåvor utgörs av mottagna gåvor från allmänhet, företag, 
organisationer m.fl. Till gåvor räknas även testamentsgåvor och 
donationer, lotteri-intäkter samt försäljningsvärde av eventuella 
skänkta tillgångar.

Bidrag som redovisats som intäkt 2018 2017
Insamlade medel

Radiohjälpen 551 021 1 547 916

Livelihoods Mount Elgon, Kenya 5 415 927 6 067 980

Svenska PostkodLotteriet Specialprojekt 3 122 067 2 628 698

Världsbanken – 2 416 489

Nordic Climate Facility 1 283 793 1 177 950

Övriga bidrag 1 470 248 1 852 890

Summa insamlade medel, bidrag 11 843 056 15 691 923

Offentliga bidrag

EU Tanzania och Kenya 1 462 540 –
Universitets- och högskolerådet, 
praktikantprogrammet – 153 669

Sida Civsam EU egeninsats 365 635 –

Sida Civsam, rambidrag 18 720 000 18 720 000

Summa offentliga medel, bidrag 20 548 175 18 873 669

Totala insamlade medel består av följande          2018 2017

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 61 868 838 52 842 800

Bidrag som redovisats i resultaträkningen 11 843 056 15 691 923

Summa insamlade medel 73 711 894 68 534 723

Not 4: Övriga verksamhetsintäkter

            2018 2017

Lokala intäker i utlandet 442 236 519 776

Övriga intäkter 1 788 615 1 163 688

2 230 851 1 683 464

Lokala intäkter avser ränteintäkter och avtal för mindre direkt-
finansierade projekt i respektive land. Övriga intäkter består av 
försäljning av fröer och produkter från demonstrationsodlingar, 
försäljning av utrangerade anläggningstillgångar, samt mindre 

hyresersättningar. Intäkterna har använts i verksamheten och 
reducerar behovet av medel från Sverige.

Not 5: Personal och revisionskostnader

Medelantalet anställda            2018 2017

Tjänstgöringsort

Kvinnor, Stockholm, Sverige 10 11

Män, Stockholm, Sverige 2 1

Kvinnor, Kitale, Kenya 16 22

Män, Kitale, Kenya 4 21

Kvinnor, Nairobi, Kenya 6 4

Män, Nairobi, Kenya 3 5

Kvinnor, Masaka, Uganda 8 11

Män, Masaka, Uganda 8 9

Kvinnor, Mwanza, Tanzania 4 5

Män, Mwanza, Tanzania 11 11

Kvinnor, Kigali, Rwanda 6 6

Män, Kigali, Rwanda 9 11

Summa anställda 87 117

Löner och andra ersättningar          2018 2017

Tjänstgörande i Sverige

Löner och ersättningar 6 364 658 5 865 460

Sociala kostnader 3 887 411 2 717 685

Tjänstgörande i utlandet

Kenya 9 658 716 8 727 202

Uganda 1 992 134 1 523 101

Tanzania 2 871 902 1 876 438

Rwanda 2 232 265 1 631 588

Totala löner och ersättningar 27 007 086 22 341 474

Sociala kostnader i Sverige 3 887 411 2 717 685

(varav pensionskostnader) 686 330 696 838

Ersättning understigande ett 
halvt prisbasbelopp 65 140 79 028

Pensionsutfästelser för tjänstgörande i Sverige är tryggade med 
en pensionslösning hos Folksam. 

Under 2018 har 592 timmar, motsvarande 72 dagar, utförts 
av timanställda, samt 43 timmar av volontärer. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
I löner och ersättningar samt pensionskostnader ingår kostnader 
för tidigare Vd som avgick 31 maj 2018 samt nytillträdd gene-
ralsekreterare från 1 juni 2018. Löner och ersättningar till Vd 
och generalsekreterare uppgår till 376 947 kr (466 012). Utöver 
detta utgår inga ersättningar till styrelsens ledamöter. General-
sekreterarens villkor: Ömsesidig uppsägningstid 6 månader, vid 
uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag 
motsvarande lön under 6 månader.

Av stiftelsens pensionskostnader, inklusive lagstadgad skatt, 
avser 99 998 kr (239 994) Vd och generalsekreteraren. Stift- 
elsens utestående pensionsförpliktelser till styrelsen uppgår  
till 0 kr (0).

Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattnings-
havare eller nyckelpersoner har inte förekommit under året.
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Not 12: Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

           2018 2017

SLU – 13 336

AGRA – 313 214

Radiohjälpen – 551 021

Sida/EU own contribution 1 738 683 –

UHR 8 026 8 026

Specialprojekt Postkodlotteriet 5 402 903 2 524 970

Rotary Rwanda 94 184 94 184

Rotary Tanzania 62 014 –

Danish Family Planning 21 555 –

EU 1 512 730 –

FAO 40 512 –

World Bank – 414 888

8 880 607 3 919 639

Not 13: Övriga skulder

     2018 2017

Plan Vivo klimatkompensation 2 745 732 3 829 276

KACP klimatkompensation 2 159 433 110 264

Personalens skatter, Sverige 167 150 144 551
Övriga skulder i utlandet 99 709 –
Summa övriga skulder 5 172 024 4 084 091

Not 14: Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

     2018 2017

Personalrelaterade kostnader 556 100 588 733

Övriga upplupna kostnader 2 005 156 1 856 696

Summa upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2 561 256 2 445 429

Antal styrelseledamöter på balansdagen        2018 2017

Kvinnor 3 6

Män 2 2

Totalt 5 8

Antal generalsekreterare/
verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare                               2018 2017

Kvinnor 1 1
Totalt 1 1

Not 6: Ändamålskostnader

2018 2017

Kitale, Kenya 17 089 924 18 610 911

Kampala, Uganda 10 998 564 8 662 455

Mwanza, Tanzania 11 623 743 10 502 345

Kigali, Rwanda 9 951 790 9 532 362

Regionkontoret Nairobi, Kenya 9 815 908 15 970 115

Praktikantprogrammet – 143 616

Kvalitetssäkring och kommunikation 
i Sverige 10 220 856 5 570 539
Summa ändamålskostnader 69 700 785 68 992 343

Ändamålskostnader består av direkta projektkostnader samt 
personalkostnader i verksamheten. Under året har viss verksam-
het bedrivits i Kenya Agricultural Carbon-projektet (KACP). 
Verksamheten är certificerad för koldioxidinlagring. Enligt 
Vi-skogens stadgar är stiftelsens ändamål att genom plant- 
skolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed 
bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning 
för fattiga och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk 
utarmning.

Över tid har Vi-skogen sett anledning att ompröva tolkningen 
av denna och inkluderar nu även delar av kommunikationen 
med allmänhet och företag/organisationer i Sverige. Att kom-
municera stiftelsens verksamhet är en förutsättning för stiftelsens 
fortlevnad och kan anses vara en ”åtgärd i samband därmed”. 
Vi-skogen inkluderar de delar som ej har direkt insamlingsfokus.

Not 7: Resultat från värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar

             2018 2017

Utdelningar på fondandelar – 151 574

Realisationsresultat vid försäljningar 2 050 153 760 855
Summa 2 050 153 912 429

Not 8: Balanserade utgifter för programvara

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 2 132 332 2 132 332

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 132 332 2 132 332

Ingående avskrivningar –852 932 –426 466

Årets avskrivningar –426 466 –426 466

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 279 398 –852 932

Redovisat värde vid periodens slut 852 934 1 279 400

Not 9: Långfristiga värdepappersinnehav

2018 2017

Upplupna anskaffningsvärden

Vid årets början 42 933 189 42 020 759

Investeringar 79 259 193 7 331 126

Avyttringar –79 047 581 –6 418 696

Utgående upplupna 
anskaffningsvärden 43 144 801 42 933 189

Fördelning värdepappersinnehav

Hedgefonder 8 178 590 8 037 265

Aktiefonder 13 244 800 11 885 363

Räntefonder 21 721 411 21 522 771

Summa 43 144 801 41 445 399

Innehavet i fonder ses som en värdepappersportfölj. Värde- 
pappersportföljen har värderats till upplupet anskaffningsvärde 
på balansdagen. Ovan redovisas även innehavets fördelning 
på aktie- respektive räntefonder. Allokeringstjänst finns och 
omallokering sker inom angivna ramar. Stiftelsens ”Policy för 
konsolidering och kapitalplaceringar” reglerar placeringarna.

Not 10: Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

     2018 2017

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter i Sverige 309 216 4 753 878

Förutbetalda kostnader i utlandet 346 976 438 737

Summa förutbetalade kostnader och 
upplupna intäkter 656 192 5 192 615

Not 11: Avsättningar

     2018 2017

Ingående redovisat värde 3 501 344 3 408 906

Tillkommande avsättningar, förpliktelser i 
utlandet 69 700 92 438
Utgående redovisat värde 3 571 044 3 501 344

Avsättningar består av regionalt lagstadgade beräknade utgifter 
för framtida uppsägningar av lokalanställd personal samt för 
utgifter i samband med omstrukturering av verksamheten.

Stockholm den 24 april 2019

Anna Tibblin
Generalsekreterare

Henrik Ekman 
Styrelseledamot

Pia Carlsson Thörnqvist
Styrelseordförande

Bodil Jönsson Lindgren 
Styrelseledamot

Unn Edberg 
Styrelseledamot

Magnus Kindbom 
Styrelseledamot
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd, org.nr 802012-8081

Rapport om 
årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av 
årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen 
Vi planterar träd (Vi-skogen) för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild 
av stiftelsens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.
 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten Den auktoriserade revisorns 
ansvar samt Den förtroendevalda 
revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.
 
Styrelsens och general-
sekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och generalsekreteraren ansvarar även 
för den interna kontroll som den 
bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och generalsekreteraren 
för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta 

verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, 
upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt 
International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA 
använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag 
riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller 
på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den 
del av stiftelsens interna kontroll 
som har betydelse för min revision 

för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och 
generalsekreterarens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten 
i att styrelsen och generalsekreteraren 
använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden 
göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande 
presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen och 
generalsekreteraren om bland annat 
revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt 
stiftelselagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och 
om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av stiftelsen resultat och ställning.

Rapport om andra krav 
enligt lagar och andra 
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Insamlingsstiftelsen Vi 
planterar träd (Vi-skogen) för år 2018.

Enligt vår uppfattning har 
styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende 

i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förvaltningen enligt stiftelselagen och 
stiftelseförordnandet.
 
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen 
av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot stiftelsen eller om det finns skäl 
för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder den 
auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande.

Erik Albenius 
Auktoriserad revisor

Hans Eklund
Förtroendevald revisor

Stockholm den 15 maj 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Hjälp oss bekämpa 
fattigdom och klimat-
förändringar!
Genom en gåva till Vi-skogen stöder du 
människor i länderna runt Victoriasjön  
i östra Afrika. Varje nyplanterat träd ger 
mer mat på bordet, större inkomster 
och skydd mot klimatförändringarnas 
effekter. Varje träd gör skillnad. Tack för 
din gåva!

Följ oss i sociala medier och påverka andra genom att sprida vårt budskap:

VISKOGEN @VISKOGEN @VI_SKOGEN

INSAMLING: Pg 90 05 08-3/Bg 900-5083  |  SWISH: 90 05 08 3  |  POSTADRESS: Vi-skogen, 105 33 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Franzéngatan 6 
TELEFON: 08-120 372 00  |  E-POST: givarservice@viskogen.se  |  www.vi-skogen.se

Bli månadsgivare
Plantera träd varje månad så är du med och utrotar 
fattigdom och bromsar klimatförändringarna.
Gå in på www.viskogen.se

Ge bort träd
Ge bort några träd och hjälp en hel familj att bli  
självförsörjande. Eller handla gåvor med mening i vår 
gåvoshop. Gå in på www.viskogen.se

Swisha en gåva
När du swishar din gåva planteras
nya träd runt Victoriasjön. Använd
gärna Swish-appen i din mobil. I övre 
vänstra hörnet hittar du skannern 
för att skanna QR-koden här. Sedan 
väljer du enkelt belopp och klickar 
på betala precis som vanligt.
All övrig information finns i koden.

Namwesezi, Uganda.


