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Sverige mot hungern
Vi mobiliserade 150 influerare
i prisad kampanj. SIDAN 3

Vi ställde inte in – vi ställde om! Pandemiåret 2020 
drabbade de fattigaste värst. Här berättar vi om hur 
Vi-skogen har kunnat arbeta på trots pandemin.  
Vårt  arbete är mer relevant än någonsin.

Klimatet het nyhet
Svenska medier rapporterar mer än 
någonsin om klimatfrågan. SIDAN 4

Coronaomställning 5 tips 
Så har vi och bönderna i våra projekt 
 kunnat jobba på trots pandemin. SIDAN 7



CConsolata Chikombe tar med sina 
besökare på en guidad tur runt 
 gården utanför Kitale i Kenya. Hon 
visar upp passionsfrukt, bananer, söt-
potatis, bönor och annat och berät-
tar vad varje gröda betingar för dags-
pris på den lokala marknaden. Här-
ifrån gården är det nära gränsen till 
 Uganda i väster och till Victoriasjön  
i söder och av de små svettpärlorna  
i pannan att döma, är det en varm 
och fuktig dag.

Consolata berättar att det har varit 
ett tufft år. När regeringen  införde 
reseförbud för att hindra smittsprid-
ning blev maken fast i Nairobi. 
Consolata var ensam kvar på gården 
och kunde inte heller hyra in hjälp. 
Men även om skörden blev mindre, 
har ingen blivit sjuk och familjen har 
haft tillräckligt med mat att äta, säger 
hon med tacksamhet.

De som lyssnar på berättelsen är 
svenska riksdagspolitiker. De lyssnar 
uppmärksamt framför sina datorer. 
Consolata pratar i en bärbar mikro-
fon och promenerar med Vi- skogens 
landchef Elizabeth Mwiyeria sam-
tidigt som en annan kollega från 
Vi-skogen filmar. Besöket i Kenya är 
digitalt.

Samtalet mellan bonden   Consolata 
och politikerna handlar om hur ned-
stängningarna i Kenya har  slagit mot 
lokalsamhället, om torka och hur 
klimatkrisen påverkar tillgången på 
vatten och om hur de som inte  själva 

odlat mat har klarat sig betydligt 
sämre. Consolata pratar länge om 
vad kunskap betyder. Hon säger att 
hon under pandemin har lärt sig hur 
viktigt det är att odla egen mat.

Den digitala resan gav svenska 
politiker en inblick i situationen för 
småskaliga bönder i Kenya och hur 
Vi-skogen arbetar, konkret. Mötet 
stärkte också Consolata, som fick 
möjlighet att berätta om sina utma-
ningar – men också om framgångar 
och om vad resiliens betyder i prak-
tiken. Och även om resan skedde via 
skärm, var stämningen  engagerad 
och varm. Det blev ett möte på 
 riktigt.

Coronakrisen har förändrat 
Vi-skogens sätt att jobba. Det hand-
lar inte bara om att vi jobbar mer 
digitalt och reser mindre, utan vi har 
också ställt om vårt bistånd. Grun-
den är fortfarande stöd till människ-
ors egen organisering med ett fokus 
på hållbart jordbruk och agro-
forestry, men nu jobbar vi mer speci-
fikt mot hunger och för allas rätt till 
mat. Det handlar om att stötta här 
och nu – men samtidigt minska sår-
barheten inför framtida kriser.

Pandemin drabbar alla – men 
människor som lever i fattigdom och 
utsatthet drabbas hårdast. De  flesta 
saknar fungerande hälsovård och 
sociala skyddsnät. Allra svårast är 
situationen för kvinnor, som  också 
utsätts för ökat våld. Som läget ser 
ut just nu, kommer de människor 

Vi är mer relevanta 
än någonsin 
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På omslaget:  
Bonden Consolata Chikombe 
använder hållbara jordbruks-
metoder, bl.a. agroforestry 
och har haft tillräckligt med 
mat även under pandemin.Fo
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u Vi har ett 90-konto för insamling som granskas av 
Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen 
är etisk och professionell och att högst 25 procent av 
intäkterna går till annat än ändamålet. 

Denna rapport publiceras med stöd från  Svenska 
 Postkodlotteriet. Svenska Postkodlotteriet har ej deltagit  
i produktionen och ansvaret för  innehållet är utgivarens.

Unn Edberg,
styrelseordförande

vi arbetar med att få vänta flera år 
 innan de kan få tillgång till vaccin.

Coronakrisen sätter fokus på 
orättvisan i världen och på vikten av 
internationell samverkan och solida-
ritet. Men den sätter också fokus på 
möjligheter och motståndskraft och 
vad som är möjligt att  åstadkomma 
när människor, organisationer och 
företag krokar arm och arbetar till-
sammans. Det är den kraften vi arbe-
tar för att den ska växa sig starkare.

2020 har varit ett omvälvande år, 
för alla. Samtidigt kan vi konstatera 
att Vi-skogens arbete är mer relevant 
än någonsin. Intresset för vårt arbete 
ökar. Därför har vi också ett gemen-
samt ansvar att fortsätta göra vad vi 
kan för att bidra till en värld utan 
fattigdom och orättvisa. Den värld vi 
vill ha efter krisen definieras av hur 
vi agerar nu.
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(Ordförande och generalsekreterare har ordet)

Anna Tibblin,
generalsekreterare



” Rätten till mat är att kunna äta en 
 balanserad kost,” förklarar Aulelia Leonidas.

Kampanjen  
vann pris.

Influerare som Filip Dikmen och Camilla Hamid  
medverkade i Hela Sverige Mot Hungerpandemin.
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Sverige, bli en starkare  
röst för rätten till mat!

– Rätten till mat är att kunna äta en balanserad kost av 
näringsrik mat som ger kraft och skyddar kroppen, påpekar 
Aulelia Leonidas, bonde från Tanzania, i en rapport som Vi- 
skogen släppte tillsammans med We Effect under hösten 
2020. Sedan Aulelia började plantera träd bland sina odlingar 
och anlade diken mellan bananplantorna på sin mark är hennes 
jordbruk inte längre lika känsligt för torka. Hon och familjen är 
därmed bättre rustade mot svält. Men fortfarande kan de, likt 
åtta av tio tanzanier, inte äta sig mätta på näringsrik kost. Hårt 
slit från soluppgång till solnedgång räcker till två mål mat om 
dagen och skolavgifter. Kött och socker till teet hör till ovanlig-
heterna. I dagsläget får Aulelia ca 340 kr för 100 kg kaffe bönor. 
Zoomar vi ut på hela världen har två miljarder människor  
i världen i dag inte trygg tillgång till den mat de behöver. 

Under coronapandemin har läget blivit allt mer akut, och 
 därför valde vi att skriva en rapport som trycker på att  Sverige 
måste öka stödet till hållbart jordbruk, prioritera hållbar 
livsmedelsproduktion och bli en starkare röst i världen för 
rätten till mat. Vid lanseringen av rapporten medverkade både 
dåvarande biståndsministern Peter Eriksson och FN:s rappor-
tör om rätten till mat, Michael Fakhri.
Klicka här för att läsa rapporten!

I höstas enades  
#HelaSverigeMotHungerpandemin

När 130 miljoner människor riskerar att drabbas av hungers -
nöd som direkt följd av coronapandemins nedstängningar av 
samhällena behövs kraftsamlingar! Vi mobiliserade 150 
 svenska influerare med sammanlagt 24 miljoner följare som 
engagerade sig i en kampanj som vi valde att kalla Hela 
 Sverige Mot Hungerpandemin. Kampanjen gjordes ihop med 
We Effect och spreds i sociala medier från 12 november fram till 
jul. Den kulminerade i en talkshow i tre delar som blandade under-
hållning med fördjupad kunskap om vårt arbete. Kampanjen som 
sådan och Vi-skogen i synnerhet fick stor uppmärksamhet då 
influeraren Kenza skänkte 50 000 kr till Vi-skogen. 

Utöver insamlade pengar skapade kampanjen  ytterligare 
politiskt tryck i frågan om hur Sverige kan möta den ökande 
hunger som följer i spåren av pandemin. Influerare upprepade 
och spred kampanjens budskap i möten med politiker, debatt-
artiklar och tweets. Representanter från såväl regering och riks-
dag som Sida har uttryckt att de välkomnade kampanjen för 
att den bidrog till att nå ut i det svenska mediebruset med en 
livsviktig fråga för världen. Även branschorganisationen Giva 
 Sverige uppmärksammade kampanjen Hela  
Sverige Mot Hungerpandemin och korade den till Årets före-
tagssamarbete 2020 vid en digital pris utdelning  
i mars 2021. Klicka här för mer info!

Vi ställde inte in,  
men vi ställde om!

År 2020 blev det år då en hel värld brottades med en pandemi. Ett tufft år som  
vi nog är många som vill lägga bakom oss. Men det finns också insatser värda  

att minnas. För vi ställde inte in vårt arbete – vi ställde om. 
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https://weeffect.se/app/uploads/2020/11/rattvis-mat-till-alla_nov-2020_we-effect_vi-skogen.pdf
https://viskogen.se/nyheter/vi-skogen-och-we-effect-vinnare-i-arets-insamlare-2020/


Bönderna Richard och Margaret 
Nyaranga har gått utbildning i att 
fatta bättre beslut tillsammans.
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Kampanjer och 
 insamlingsresultat  

i Sverige
Under 2020 samlade vi in totalt 56,8 miljoner kronor. Det är mindre än förra  

året, men fortfarande ett starkt resultat givet att 2020 ju blev ett lite annorlunda  
år där hela världen skakades av coronapandemins framfart. Som vi just beskrivit 

satte vi under året fokus på hungern i pandemins spår och allas rätt till mat. 
Vi lyfte också fram bönders egna röster om hur pandemin drabbat, och vi 

publicerade debattartiklar och positionspapper. Likt tidigare år granskade vi hur 
medier rapporterar om klimatfrågan och kunde glädjande nog se en ökning!

Pant blir träd och bistånd
Totalt skänktes pant till ett värde av 6,9 miljoner kronor under 

2020. Pantpengarna motsvarar 
fler än 345 000 nya träd  
i östra Afrika. Stort tack till alla 
som pantat till förmån för oss!

12 miljoner från Postkodlotteriet …
… gjorde bland mycket annat att nästan 10 000 familjer gick 

utbildningar i hur hela familjen kan (och bör) fatta beslut tillsam-
mans. I östra Afrika liksom på många andra ställen är det vanligt att 

män förväntas planera och bestämma över vad 
familjen odlar, köper och säljer. Men många 
kursdeltagare får likt bonden Richard Nyaranga 
upp ögonen för vilka stora fördelar som finns 
med att ta beslut ihop:

”Förut planerade och gjorde jag allt själv, men 
jag åstadkom inte särskilt mycket. Jag märker nu 

att allt blir så mycket bättre när jag involverar min fru i planeringen!”
Postkodlotteriets stöd har också hjälpt oss att ställa om snabbare 

till att arbeta mer digitalt i både Sverige och Afrika som svar på pan-
demin, samt att fortsätta med viktigt kommunikations-, påverkans- 
och insamlingsarbete. 

Alla har vi delat en oro under året
Fruktodlaren Metrine Wasike från Bungoma i Kenya beskriver 

hur marknaderna har gapat tomma när hon försökt sälja sina 
bananer. Sedan presidenten annonserade att alla skolor behövde 
stänga har hennes barn varit hemma om dagarna. Hon är noga 
med att de ska tvätta händerna och hon oroar sig för familjens 
hälsa. Rose Koech från Mara-området nära gränsen till Tanzania 
berättar att det har varit svårt att hyra in arbetskraft vid skörd 
eftersom ingen får resa, och att det har varit omöjligt att exporte-
ra sin skörd över gränsen. I Mara-området på Tanzania-sidan av 
gränsen bor bonden Joseph Itoka. Han berättar om hur svårt det 
har blivit att träffas i bondekooperativet som Vi-skogen stöttar, 
hur alla är rädda för att komma nära varandra. Hans främsta oro 
är att hela landets ekonomi ska stanna upp till följd av pandemin. 
Det är många mil mellan Sverige och östra Afrika, men vi har alla 

delat en oro under året som gått. Att hålla kvar blicken ut i värl-
den under oroliga tider är viktigt. Därför lyfte vi fram de här och 
flera ögonblicksbilder ur medmänniskors liv under kampanjen 
#CoronaVoices.

Klimatet äntligen en stekhet nyhet 
Efter sex års granskning av hur svenska medier rapporterat (eller 

snarare låtit bli att rapportera) om klimatfrågan såg vi glädjande nog 
trenden vända. I vår rapport Varmare klimat – iskall nyhet? lanserad 
under våren 2020 kunde vi slå fast att klimatet var den största frågan 
i svensk media, alla kategorier, under 2019 – närapå en fördubbling 
jämfört med rapporteringen 2018. Under 2020 har tren-
den hållit i sig: klimatfrågan är stekhet, omsprungen 
enbart av rapporteringen om coronapandemin under 
året som gått.
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flickor och pojkar deltog 
i Vi-skogens projekt.

12 124  

minskade  bondefamiljernas 
inkomst. Från att vi  började 
mäta 2018 har vi sett en 

24- procentig ökning av bonde-
familjernas inkomster. Just 

under pandemiåret 2020 såg  
vi dock en minskning.

2 %

8 487  
nya kvinnliga  
medlemmar  
har anslutit  

sig till bonde - 
organisationer.

29 861  
människor, varav 17 275  
kvinnor, fick under 2020 
tillgång till finansiell ser-
vice såsom spar- och 

lånegrupper.

 
 100 000

ton växthusgaser  
kunde reduceras tack  

vare våra  klimat - 
kompensa tionsprojekt.

170 930  
bondefamiljer 

använder hållbara 
jordbruksmetoder,  

varav 36 089 började 
under 2020.

7 202 592   
träd planterades 2020.

Omkring

(2020 i korthet)

hektar förstörd mark har återställts  
tack vare hållbara jordbruksmetoder.88 

Äkta partnerskap 
har aldrig  
varit  
 viktigare  
än nu

 

recis som alla andra hade vi snyggt 
packat ihop 2019, planerat för fram-
tiden och kände oss redo att bör-
ja ett nytt år. Men innan vi  visste 

ordet av hade corona rapporterats i regio-
nen. Vi insåg att denna situation kunde vara 
med oss ett bra tag, och ju tidigare vi anpas-
sade oss, desto bättre. Utbildningar, semina-
rier, möten, ja till och med personalfika och 
firanden flyttade ut på nätet.

Jag vill, mitt i allt detta, ta tillfället i akt 
att berömma och särskilt tacka våra partner. 
Om det är något som coronapandemin har 

lärt biståndsvärlden är 
det behovet av partner-
skap – äkta partnerskap 
som bygger på förtro-
ende. Våra lokala part-
nerorganisationer finns 
på plats och har fort-
satt att ge det välbehöv-
liga stödet till småbru-

kare inom sina samhällen mitt i pandemin – 
även när det har varit strikta nedstängning-
ar. Vi har träffat våra partner digitalt, gjort 
planer och delat kunskap och erfarenhet-
er för att klara pandemin. Och vi har, till-
sammans med våra partner, nått ut till bön-
der i  sociala medier, radio och tidningar med 
råd om allt från vilken mat de kan odla fram 
snabbast om de har matbrist, till hur de kan 
sälja överskott av mat i gruppchatt-appar 
när  vanliga marknader har stängt. Att stöd-
ja lokala  bondeorganisationer att vara starka 
har  aldrig varit viktigare än nu.

Wangu Mutua  
biträdande regionchef

P

” Att stödja 
 lokala bonde-
organisationer 
att vara starka 
har aldrig varit 
viktigare än nu.”



1. Från bonde till bonde
Imelda Nabangala och hennes man George  Natembeya 
Matete har ökat produktionen på sin gård i västra 
Kenya sedan de gick över till att plantera träd ihop med 
andra grödor, tillföra kompost till jorden, gräva diken 
för att behålla fukt i marken och använda så kallat inte-
grerat växtskydd mot insekter. De delar gärna med sig 
av sin kunskap om hållbara jordbruksmetoder och tek-
niker till andra bönder. Hittills har över 1 000 bönder 
från drygt 60 bondegrupper kommit på studiebesök!

2. Träd i tusental
Går det att plantera 2 000 träd på en dag? Javisst! 
Vi-skogen och lokala partner i Rwanda gjorde just 
detta den sista november 2020. Bland  trädplanterarna 
fanns grupper av unga bönder och skolelever som 
bildat trädklubbar. Rwanda satsar stort på att plantera 
träd. Genom dagar som denna har landet samman-
lagt planterat över 1,8 miljoner träd. 

3. Ungt företagande
Att vara ung och arbetslös är aldrig lätt, och det blir 
inte lättare under en pandemi. Därför gläds vi åt att 
vi under året startade ett projekt för att stärka unga  

i Uganda att hitta jobb, få tillgång till lån och 
 sparande, och lära sig ta plats i lokalpolitiken. 

4. Mer kaffe, tack!
De södra högländerna i Tanzania har ett gynnsamt 
klimat för kaffeodling, men produktiviteten i om -
rådet är låg. I jämförelse med västra Tanzania produ-
cerar södra högländerna bara en fjärdedel så  mycket 

Vår verksamhet i östra Afrika  2020 – ett axplock

Rwanda

Uganda

Tanzania

” Nu känner jag mig 
 modig nog att prata 
 inför folk. Förut hindrade 
män oss kvinnor från  
att prata men nuförtiden 
är det en omöjlighet”
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Deborah Kayima Mamakula

Kenya
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(Östra Afrika)
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George Natembeya Matete och Imelda Nabangala.

Jean Marie Vianney Rukundo, Vi-skogen (t.h.) borg-
mästare Jean Claude Murenzi från Kayonza-distriktet (t.v.) 

Odette Mbabazi, organisationen Benishyaka (mitten).

Kaffe.

Rosette Nsimenta och Henry Kiwolany.
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kaffe per träd. Vi utbildar därför en ny generation 
kaffeodlare, särskilt kvinnor och unga, i att odla 
 kaffe av bästa kvalitet på ett hållbart och klimat-
anpassat sätt. Det ger fler jobb och en bättre ekonomi 
för lokalsamhällena – och förstås mer kaffe!

5. Satsa på jordbruket!
Ibland måste vi alla fråga oss, vad kan vi göra mer?  
I Rwanda stöttar vi partner att ställa frågan om vad 
som går att göra mer för att satsa på jordbruket.  
I fokus står en kartläggning av hur väl Rwanda lyck-
ats genomföra internationella åtaganden under de så 
kallade Maputo- och Malabodeklarationerna. Infor-
mation kommer att samlas in från både myndig-
heter och bondeorganisationer runt om i landet och 
sammanställas till lärdomar och rekommendationer. 

6. Radioprat om bin och elefanter
Coronapandemi eller ej, det finns fortfarande många 
bönder i utkanten av den världsberömda national-
parken Serengeti och i Masai-Mara som aktivt söker 
kunskap om hur de kan motverka att vilda djur 
trampar genom deras grönsaksland, äter av skörden 
och bajsar på deras bakgård. Förut samlades bönder-

na på utbildningar, men under 2020 fick vi och våra 
lokala partner tänka nytt. Vi började sända utbild-
ningsprogram i lokalradio. På bästa sändningstid har 
allt från avokadobönder till viltvårdare, genus vetare 
och jordbruksexperter delat med sig av sina bästa 
tips. Visste du till exempel att elefanter är  rädda för 
bin? Att starta egen biodling kan därför hjälpa till att 
hålla elefanterna borta från grönsakslandet.

7. Fler kvinnor höjer rösten
”Nu känner jag mig modig nog att prata inför folk. 
Förut hindrade män oss kvinnor från att prata men 
nuförtiden är det en omöjlighet,” berättar Deborah 
Kayima Mamakula som deltar i Vi-skogens projekt 
i Uganda. För Deborah innebär kunskapen om hur 
hon ska odla kaffebönor en större inkomst. Med det 
kommer stoltheten och modet att berätta om sina 
framgångar. På så sätt växer både träd och människor.

8. Barnbok om trädens nytta
Kunskap om hållbar miljö och odling börjar redan 
i skolan. I denna nysläppta bok för barn beskriver vi 
hållbara jordbruksmetoder med hjälp av lätt språk 
och fina illustrationer.

Vår verksamhet i östra Afrika  2020 – ett axplock

Coronaomställning  
– en checklista från Vi-skogen  
i östra Afrika

1 Träffas online.  Allt från möten med personal, sam-
arbetspartners och bönder till uppmärksammande 

av Världshungerdagen går finfint att hålla online!

2Träffas utomhus i små grupper.  Tvätta och  sprita 
händer, håll avstånd och följ regeringens rekom-

mendationer om att bära munskydd!

3Erbjud utbildningar via radio.  Hållbara jordbruks-
metoder för nyfikna bönder, natur- och miljökunskap 

för skolelever som har hemundervisning, allt är möjligt!

4Förena nytta med nöje på nätet.  Sälja sitt över-
skott av bananer eller hemsydda munskydd – när 

den lokala marknaden är stängd kan affärerna göras via 
telefon, sms och sociala medier!

5Skicka insändare till tidningen.  Genom debatt-
artiklar, odlingstips, och uppmärksammandet av 

märkes dagar går det att synas och höras även i tider  
när vi inte ses som vanligt!
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Deborah Kayima Mamakula.

Radioinspelning pågår. Från 
 vänster: Amani Shipella,  Baraka 
Kamese, Winfrida  Gilbert 
 Kezeta, Makoba Kibanga. 
 Stående: Twaha Ramadhan. 
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Uppstartsmöte.



(Vi-skogens styrelse)
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Unn Edberg
Styrelseordförande
Vd för Vi Media AB  
och chefredaktör för Vi

Invald i styrelsen: 2018
Andra betydande uppdrag: Styrelseleda-
mot i Stiftelsen Teskedsorden, Sveriges 
Tidskrifter och Norra Västerbotten Tid-
nings AB. Vice ordförande i Utgivarna.

Bodil Jönsson
Ledamot
Hållbarhetschef på Indiska

Invald i styrelsen: 2011
Andra betydande uppdrag:
Tidigare bland annat kommunikations-
chef, chef för format och butiksupplevelse 
samt marknadsdirektör på Coop.

Magnus  
Kindbom
Ledamot
Skogsdirektör och chef  
för LRF Skogsägarna

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

Charlotta  
Szczepanowski
Ledamot
Chef hållbarhet och kvalitet  
på Coop Sverige

Invald i styrelsen: 2019
Andra betydande uppdrag:  Tidigare 
 erfarenhet av hållbarhetsarbete på 
Electrolux och Posten samt chef för håll-
bar utveckling på Riksbyggen. Ordföran-
de i NMC, nätverket för hållbart näringsliv 
samt  styrelseledamot i KRAV.

Anna Wennerstrand
Ledamot
Chef Kommunikation och Varumärke 
på Kooperativa Förbundet, KF

Invald i styrelsen: 2020
Andra betydande uppdrag: Tidigare 
bland annat chefredaktör, presschef och 
opinionsansvarig. Sitter i styrelserna för 
Vår Gård och Vi Media.

Anna Tibblin
Generalsekreterare

Generalsekreterare för Vi-skogen och 
We Effect. Har tidigare varit internationell 
chef och regionchef i södra Afrika och 
Latinamerika, arbetat med biståndsutvär-
deringar i eget konsultföretag samt arbe-
tat som journalist på dags- och bransch-
tidningar.

Vi-skogen är en svensk bistånds-
organisation som planterar träd och 
utbildar bönder med småskaliga jordbruk  
i hållbara jordbruksmetoder i Kenya, 
Rwanda, Uganda och Tanzania –  länder 
som är hårt drabbade av avskogning, 

 klimatförändringar och dess förödande 
effekter för människor och natur. Sedan 
starten 1983 har Vi-skogen bidragit till 
att plantera över 141 miljoner träd, och 
under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 
 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. 
Under åren har arbetet utvecklats. Från  
att främst ha delat ut plantor till bönder 

började vi dela ut råd också.  Konceptet 
agroforestry introducerades, där träd 
samverkar med grödor och boskapssköt-
sel på böndernas gårdar. Tillsammans 
med bönderna och deras  organisationer 
sprids kunskaperna vidare. I Sverige 
 arbetar Vi-skogen främst med insamling, 
kommunikation och påverkan.

(Om Vi-skogen)



Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är ”Att 
genom plantskolor, träd-
plantering och andra  åtgärder 
i samband därmed bidra till 
ekologisk balans och till bätt-
re och tryggare försörjning för 
de fattiga och sämst ställda  
i områden som hotas av eko-
logisk utarmning” vilket går 
hand i hand med Vi- skogens 
vision som är ”En hållbar 
 miljö som gör det möjligt för 
människor i fattigdom att för-
bättra sina liv”.

Målgrupp och uppdrag

Vi-skogens målgrupp finns  
i fyra länder runt  Victoriasjön. 
Mottagarna består av bonde-
familjer som lever i  fattigdom, 
med särskilt fokus på kvinnor, 
unga vuxna och barn. Vi- 
skogen arbetar med råd giv-
ning, utbildning och trädplan-
tering genom agroforestry- 
metoder. Agroforestry inne-
bär samodling av träd, buskar 
och grödor som också inte-
greras med djurskötsel i syfte 
att nå en hållbar miljö.

Vi-skogen arbetar i partner-
skap med lokala bondeorgani-
sationer. Genom stöd till dessa 
organisationer och genom 
agroforestry bidrar Vi-skogen 
till minskad fattigdom,  ökade 
inkomster, ökad biologisk 
mångfald och klimatanpass-
ning. Vi-skogen bidrar  också 
med rådgivning och kun-
skap om hur bönderna själva 
kan starta och driva spar- och 
kredit kasseföreningar samt 
kunskap i småföretagande.

Jämställdhetsfrågor är av 
stor vikt och utgör en integre-
rad del i all verksamhet. Stor 

vikt läggs vid lokalt ägarskap 
och inflytande, då det ger 
långsiktiga och  bärkraftiga 
resultat.

Vår organisation

Verksamhetsländerna finns  
i östra Afrika med landkontor  
i Kenya, Uganda, Tanzania och 
Rwanda samt ett  regionkontor 
i Nairobi, Kenya. Vi-skogens 
huvudkontor ligger i Stockholm.

Prioriterade arbetsområden

En hållbar miljö som grund 
för fattigdomsminskning är 
av görande för Vi-skogens 
syn på utveckling. Verksam-
heten utgår från ett rättighets-
perspektiv med fokus på 
 arbete i partnerskap som ger 
lokalt ägande. Styrelsens 
beslut om prioriterade arbets-
områden är vägledande för 
verksamheten. Dessa om - 
råden är: 

Hållbart, klimatanpassat 
jordbruk baserat på agro-
forestry. 

Ekonomisk trygghet.
Jämställdhet mellan könen 

och  egenmakt.
System och ledning för 

 starka  bondeorganisationer. 
Kommunikation, insamling 

och resursmobilisering.
Påverkansarbete.

Coronakrisen har ändrat förut-
sättningarna för verksamheten 
både på kort och längre sikt. 
Styrelsen för Vi-skogen beslu-
tade därför i juni 2020 att anta 
en gemensam interimstrategi 
tillsammans med We Effect för 
att möta det förändrade beho-
vet hos våra partnerorganisa-
tioner med fokus på rätten till 
mat. Vi-skogen arbetar i hög 
utsträckning redan med områ-
det, som nu får ännu större 
tyngd. Interimstrategin styr all 

verksamhetsplanering framåt 
och innebär därför att tidigare 
planerad verksamhet i  vissa fall 
behöver ställas om eller fasas 
ut för att möta detta  snävare 
verksamhetsfokus.
Följande principer styr Vi- 
skogen:

Lokalt ägande och genom-
förande av aktiviteter i fält. 

Fokus på mänskliga rättig-
heter och staternas ansvar att 
förverkliga dessa.

Fokus på böndernas egna 
organisationer som verktyg för 
social och politisk påverkan. 

Flexibilitet och ödmjukhet  
i arbetet med partnerorganisa-
tionerna.

Stärkande av människors 
inflytande genom demokra-
tiska organisationer. 

Byggande av långsiktig 
kapacitet hos partnerorgani-
sationerna. 

Ansvarsutkrävande, lång-
siktigt ansvar och transparens.

Samarbete med We Effect

We Effect förmedlar Sida-
medel till Vi-skogen för pro-
gram och projekt i östra Afrika. 
Organisationerna delar admi-
nistrations- och marknads-
avdelning samt general-
sekreterare och tar del av var-
andras erfarenheter inom olika 
områden. Detta samarbete har 
stärkts ytterligare genom den 
gemensamma interimstrate-
gin som antogs under året och 
som styr båda organisationers 
verksamhet.

I linje med strategin har 
även en rapport tagits fram 
tillsammans: ”Rättvis mat till 
alla”. Rapporten lanserades 
ihop och har varit underlag till 
gemensamma  debattartiklar. 
Ett gemensamt  seminarium 
hölls i oktober för att upp-
märksamma Världshunger-

dagen: Rättvisa på tallriken – 
hur möter Sverige ökad glo
bal hunger? med bland andra 
dåvarande biståndsminister 
Peter Eriksson och professor 
Michael Fakhri, FN:s särskilda 
rapportör för Rätten till mat.

Väsentliga händelser  
under året

Coronaviruset har  lamslagit 
världen och inte minst de 
 länder där Vi-skogen  arbetar. 
Samtidigt har klimatföränd-
ringarnas negativa effekter 
fortsatt varit tydliga under året. 
Denna utveckling har  slagit 
hårt mot befolkningen i  östra 
Afrika där torka, översväm-
ningar, jordskred, gräshopps-
invasion och dessutom covid 
19-restriktionerna akut har 
hotat matförsörjningen. Arbe-
tet har delvis ställts om och  
i alla länder har pågående och 
nya projekt fått större fokus på 
rätten till mat i enlighet med 
den nya strategin.

Den nya strategiska inrikt-
ningen innebär att Vi-skogen 
och We Effect stödjer ko - 
operativa och andra medlems-
baserade organisationer att 
säkra rätten till mat och mins-
ka sårbarheten inför  framtida 
 kriser. Arbetet ska genom-
syras av ett starkt fokus på 
jämställdhet, klimaträttvisa 
och anti-korruption. 

Vi-skogen arbetar med små-
skaliga bönder som får utbild-
ning i hållbara jordbruksmeto-
der och framför allt agroforestry. 
Det ökar deras motståndskraft 
mot klimatförändringar och hjäl-
per dem att anpassa sig till nya 
förhållanden. De får större och 
säkrare skördar med bättre 
möjlighet till livsmedelsförsörj-
ning för sig själva och även för 
andra i och med att de kan sälja 
överskottet.

(Förvaltningsberättelse)
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Trots nedstängning-
ar och olika begränsningar 
och ibland rena hinder i verk-
samhetsländerna har en stor 
del av verksamheten kun-
nat fortgå som planerat, men 
med andra metoder.  Digitala 
möten har fått ersätta allt från 
partnermöten till utbildning-
ar och besök. Denna digitala 
omställning har fungerat för-
vånansvärt smidigt.

Ändamålsverksamheten  
i regionen

I Rwanda  har Vi-skogen 
fortsatt arbetet med att 
 stärka partnerorganisationer-
nas påverkansarbete, med 
strävan att påverka myndig-
heterna att öka budgeten till 
jordbrukssektorn för att  säkra 
tillgången till mat i  landet. 
Under året har insatserna för 
barn och unga förstärkts. 
Genom samarbete med nya 
partnerorganisa tioner och 
spridning till nya distrikt har 
många unga engagerat sig  
i miljöklubbar och fått större 
kunskap om miljöns betydelse. 
Förutom att lära sig om agro-
forestry och hållbart jordbruk 
har de fått möjlighet att prak-
tisera kunskaperna genom 
att  starta plantskolor och 
småskaliga företag.

 Vi-skogen i Uganda bevil-
jades under året för första 
gången medel från EU. 
 Projektet riktar sig till ung-
domar med fokus på miljö-
vänligt företagande. Många 
unga har drabbats negativt av 
den pågående pandemin och 
projektet har fått en än viktiga-
re betydelse. Ungdomarna 
har bland annat fått kunskap  
i biodling och förädling av 
 produkter. I mars organisera-
de Vi-skogen på uppdrag av 
Ugandas vatten- och miljö-

ministerium en landsomfattan-
de marschvandring i syfte att 
sprida kunskap om vatten och 
miljöfrågor. En trädplanterings-
kampanj genomfördes också 
som en del i arrangemanget.  
I norra Uganda, där många 
flyktingbosättningar finns, 
samverkar Vi-skogen med en 
humanitär aktör för att bidra till 
långsiktiga och hållbara för-
utsättningar för att flyktingar 
ska kunna bli självförsörjande 
på den mark staten tilldelar 
varje familj.  

 Vi-skogens arbete i 
 Tanzania har fortsatt att växa 
och öka i betydelse. Under 
året har ett nytt EU- finansierat 
projekt startat. Projektet 
genomförs i ett nytt geo-
grafiskt område, Southern 
Highlands, och är en del i ett 
omfattande EU-finansierat 
program som syftar till att 
stärka småskalig kaffeodling. 
Inom ramen för programmet 
deltog Vi-skogen i kaffe- 
festivalen Moshi Kahawa. 
 Flera andra arrangemang har 
också genomförts, bland 
annat World Environment 
Day där trädplantering och 
miljöfrågor stod i fokus samt 
National Agroforestry 
 Symposium 2020. Temat 
under symposiet var 
 ”Agroforestry for food and 
income security” och blev en 
milstolpe för fortsatt dialog 
med myndigheter om  in - 
förandet av en agrofrestry- 
policy i Tanzania. En viktig del 
i Vi-skogens arbete är att 
 verka för ett starkt civilsam-
hälle och därför har partner-
organisationernas  styrelser 
erbjudits dialog och utbild-
ning, bland annat  
i rättighetsbaserat arbete. 

I Kenya  har Vi-skogen aktivt 
medverkat i Jordbruksministe-

riets och World Agroforestrys 
arbete med att ta fram en agro-
forestry-strategi. Två långsikti-
ga och omfattande projekt 
med fokus på trädplantering 
och hållbart jordbruk är i full 
gång. Ett nytt treårigt projekt 
finansierat av GIZ har startat 
under året. Syftet är att stärka 
småskalig mjölk produktion och 
bidra till ökad inkomst och 
stärkt uthållighet för bönder 
genom hållbara jordbruksme-
toder och produktion av foder 
genom odling av foderträd. 
Satsningar har också genom-
förts för att öka kunskapen om 
jämställdhet, barns rättigheter 
och hur man arbetar mot sexu-
ella trakasserier.  

Verksamheten i Sverige

I princip all planerad 
 verksamhet i form av fysiska 
möten både i Sverige,  Europa 
och övriga delar av världen 
har ställts in. En stor mängd 
arrangemang har istället hållits 
som digitala möten.

Den årliga rapporten Varma
re klimat – iskall nyhet presen-
terades och diskuterades på ett 
digitalt event. Rapporten gran-
skar svensk medias rapporte-
ring om klimatfrågor. För 2020 
noterades ett större fokus på 
klimatfrågor än någonsin förut! 
Biståndsknappen – där panten 
för flaskåtervinning på Coop 
kan skänkas till Vi-skogen – 
uppmärksammades i media 
och gav god publicitet.

Vi-skogen har fortsatt att 
koordinera arbetet med Agro-
forestry Network. Nätver-
ket har under året presente-
rat fem Agroforestry Network 
 rapporter: Agroforestry for 
Adap tation and Mitigation 
to  Climate Change, Agro
forestry Value Chains and 
Market  Systems, Agrofo

restry, Bio diversity and Eco
system  Services, Agroforestry, 
Food Security and Nutrition 
samt Agroforestry and Water 
for Resilient Land scapes. De 
 flesta skrifterna har presen-
terats i samband med ett 
arrangemang. 

Vi-skogens insamling av 
gåvor uppgick till totalt 56,8 
miljoner kr. Under  november 
och december genom fördes 
en framgångsrik insamlings-
kampanj Hela Sverige Mot 
Hungerpandemin, där 
 några av Sveriges främsta 
unga  influerare hjälpte till att 
 lansera och sprida kunskap 
och  driva  kampanjen i sina 
 kanaler.  Detta var också  första 
 gången Vi-skogen bedrev en 
in samlings kampanj tillsam-
mans med We Effect.

Giva Sveriges kvalitetskod

Vi-skogen är medlem i Giva 
Sverige som är bransch-
organisation för de  svenska 
 in samlingsorganisationerna. 
Giva Sverige har  utarbetat 
en kvalitetskod för etisk, 
 professionell och  transparent 
styrning av organisationer, 
 vilken Vi-skogen tillämpar. 
Kodens efterlevnad granskas 
av extern revisor. Vi-skogens 
kanslichef är styrelsemedlem  
i Giva Sveriges styrelse.

Övrigt

En ny verksamhetschef till-
trädde i april på  huvudkontoret. 
En ny regionchef anställdes  
i samband med att den tidigare 
avslutade sitt kontrakt.  
I  Rwanda har vi även fått en  
ny landchef. Även styrelsen  
har förändrats och en ny 
 styrelseordförande tillträdde  
i juni. Till styrelsen valdes en  
ny ledamot in från KF. 

(Förvaltningsberättelse)
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Resultaträkning
(Belopp i kronor)

Framtida utveckling  
och händelser efter 
balansdagen

Covid-pandemin kommer 
att medföra konsekvenser 
för Vi-skogens arbete, även 
om det är svårt att sia i vilken 
utsträckning dessa föränd-
ringar kommer att ske. En oro 
är fortfarande att finansiärers 
prioriteringar ändras men ock-
så den ojämlika tillgången till 
vaccin i verksamhetsländerna.

Vi-skogen arbetar med 
 klimatkompensation och har 
under 2020 börjat se över hur 
arbetet kan breddas. Under 
2021 kommer detta arbete 
utvecklas.

Under slutet 2020 har  flera 
större it-projekt påbörjats, 
såsom nytt ekonomi- och 
CRM-system, vilka kommer 
att driftsättas under 2021. 
Vi har också utvecklat en 
 digital lärandeplattform som 
 lanserades i mars 2021.

Resultat och ställning

Kvarstående belopp för året 
att balansera efter omföring 
till ändamålsbestämda medel 
uppgår till 7  miljoner  kronor. 
Vi-skogen är en icke vinst-
drivande organisation. 
 Emellertid har styrelsen ansett 
det viktigt med ett eget  kapital 
som en buffert bland annat 
för att kunna garantera lång-
siktighet. Då stiftelsen har 
mer konsoliderade medel än 
vad behovet är kommer extra 
insatser genomföras för att nå 
 rimlig nivå. 

Verksamhetsintäkter Not 2020 2019

Gåvor 3 56 760 329 59 817 286

Nettoomsättning  4 663 891 4 458 695

Bidrag  31 181 982 29 526 318

Övriga verksamhetsintäkter 4 770 173 982 023

Summa verksamhetsintäkter 93 376 374 94 784 322

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader 6 –69 104 601 –69 978 733

Insamlingskostnader  –8 351 626 –11 700 573

Kostnad sålda varor och tjänster  –1 140 925 –4 170 540

Administrationskostnader  –4 231 210 –3 816 131

Summa verksamhetskostnader –82 828 362 –89 665 977

Verksamhetsresultat 10 548 012 5 118 346

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 6 022 –484 611

Ränteintäkter  534 218 623 156

Räntekostnader  –3 113 –581

Summa resultat från finansiella investeringar  537 127 137 964

Resultat efter finansiella poster  11 085 139 5 256 309

Årets resultat 11 085 139 5 256 309
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Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara 8 0 426 468

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 9 44 248 507 44 413 976

Summa anläggningstillgångar 44 248 507 44 840 444

Omsättningstillgångar

Produkter 25 394 6 321

Fordringar 

Kundfordringar 52 750 1 190 580

Övriga fordringar 4 719 265 14 048 233

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 1 437 323 826 664

6 209 338 16 065 477

Kassa och bank 47 789 511 30 489 194

Summa omsättningstillgångar 54 024 242 46 560 992

Summa tillgångar 98 272 749 91 401 436

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Stiftelsekapital 17 151 242 17 151 242

Balanserat kapital 51 857 520 44 898 082

Ändamålsbestämda medel 5 800 000 1 674 299

Summa eget kapital 74 808 763 63 723 623

Avsättningar 11

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 593 931 693 137

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  1 762 857 2 135 844

Skatteskulder  561 906 565 080

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 12 15 136 375 12 143 127

Övriga skulder 13 3 192 618 10 127 788

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 216 300 2 012 837

Summa kortfristiga skulder  22 870 056 26 984 676

Summa eget kapital och skulder 98 272 749 91 401 436

Balansräkning
(Belopp i kronor)
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Stiftelsekapital Balanserat kapital
Ändamåls- 

bestämda medel Summa eget kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 17 151 242 44 898 082 1 674 299 63 723 623

Ändamålsbestämt – –5 800 000 5 800 000 –

Utnyttjande – 1 674 299 –1 674 299 –

Årets resultat  – 11 085 139  – 11 085 139

Eget kapital 2020-12-31 17 151 242 51 857 520 5 800 000 74 808 763

Förändringar i eget kapital
(Belopp i kronor)

Den löpande verksamheten 2020 2019

Resultat efter finansiella poster 11 085 139 5 256 308

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  321 238 –1 966 830

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital

11 406 377 3 289 478

Förändringar i verksamhetskapital

Förändring av varulager  –19 071 116 077

Förändring av kortfristiga fordringar  9 856 139 –11 044 526

Förändring av kortfristiga skulder  –4 114 620 3 250 897

Kassaflöde från den löpande verksamheten  17 128 825 –4 388 073

Investeringsverksamheten

Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar  177 513 12 842 013

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  –6 022 –14 595 799

Kassaflöde från investeringsverksamheten  171 491 –1 753 786

Årets kassaflöde 17 300 316 –6 141 859

Likvida medel vid årets början 30 489 194 36 631 053

Likvida medel vid årets slut 47 789 511 30 489 194

Kassaflödesanalys
(Belopp i kronor)
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Not 1 Redovisnings- och  
värderingsprinciper

Noter med redovisningsprinciper till resultat- och balansräkning

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings-
lagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges 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 motsvarande  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 exempelvis aktier, fastigheter och konst intäkts  - 
redo visas 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 
 stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggnings-
tillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidra-
get 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 sam-
ma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Redovisning av kostnader

Verksamhetskostnader består i huvudsak av ändamåls-, insam-
lings- samt administrationskostnader. Ytterligare verksamhets-
kostnader som ej kan hänföras huvudfunktionerna är kostnader 
för sålda varor, vilket innefattar inköps-, administrerings- samt 
försäljningskostnader. 

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

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som 
förmånsbestämda och de förenklingsregler som anges i BFNAR 
2012:1 tillämpas. Pensionsförpliktelser har tryggats genom en 

överföring av medel till en pensionsstiftelse. 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 
anskaffnings värden om inget annat anges nedan. Leasing avtal 
redovisas som operationell leasing och redovisas linjärt, det vill 
säga inga avtal har balanserats.

Fordringar och skulder

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp var-
med de beräknas inkomma. Fordringar och skulder i utländsk valu-
ta 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 mot-
svaras av respektive produkts nettoförsäljningsvärde.

Värderings- och avskrivningsprinciper  
för anläggningstillgångar

Avskrivningar sker linjärt över plan, vilket baseras på ursprung-
liga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. 
Nedskrivning sker endast vid bestående värdenedgång som kan 
beräknas på ett tillförlitligt vis.

Materiella anläggningstillgångar överstigande ett prisbas-
belopp 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 
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett till förlitligt 
sätt.

Då inköpen bedöms vara bidgragsfinansierade minskar bidra-
gen anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

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

Fastighetsinnehaven främjar långsiktigt verksamheten i respek-
tive land och är ekonomiskt gynnsamma. Byggnaderna kan 
inte flyttas med verksamheten och vad som kan erhållas vid en 
 örsäljning är osäkert. På grund av dessa omständigheter har 
fastig heternas avskrivningsperiod fastställts till 10 år.

Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader i utlandet 10 
år, inventarier: 5 år, datorer: 3 år. Långfristiga räntebärande till-
gångar värderas till upplupet anskaffningsvärde, med avdrag för 
eventuell nedskrivning. Alla tillgångar som innehas för risksprid-
ning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas som en 
post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid ned-
skrivningsprövning. Nedskrivning görs om marknadsvärdet för 
hela portföljen understiger anskaffningsvärdet och nedgången 
bedöms varaktig. 

(Noter)
Belopp i kronor om inte annat anges
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Ändamålsbestämda medel

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

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

Insamlade medel 2020 2019

Enskilda givare 26 511 336 28 598 000

Coop Biståndsknappen på pantautomater 7 208 676 6 557 825

Coop bärkassar 2 790 747 2 892 433

Svenska Postkodlotteriet 12 114 790 10 800 000

Övriga gåvor från företag och organisationer 8 134 780 10 969 028

Summa 56 760 329 59 817 286

I övriga gåvor från företag och organisationer ingår 376 008 kr 
(337 907) från Robur Humanfonden. Gåvor utgörs av mottagna 
gåvor från allmänhet, företag, organisationer m.fl. Till gåvor räk-
nas även testamentsgåvor och donationer, lotteri-intäkter samt 
försäljningsvärde av eventuella skänkta tillgångar.

Bidrag som redovisats som intäkt

Insamlade medel 2020 2019

Radiohjälpen 843 722 211 322

Livelihoods Mount Elgon, Kenya 0 3 073 325

Svenska Postkodlotteriet Specialprojekt 2 669 745 1 791 557

Nordic Climate Facility 859 646 1 544 668

Övriga bidrag 469 023 1 025 466

Summa insamlade medel, bidrag 4 842 136 7 646 338

Offentliga bidrag

EU Tanzania och Kenya 5 257 026 2 527 984

EU Uganda 838 850 0

Sida CIVSAM EU egeninsats 1 523 969 631 996

Sida CIVSAM, rambidrag 18 720 000 18 720 000

Summa offentliga medel, bidrag 26 339 845 21 879 980

Totala insamlade medel består av följande 2020 2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 56 760 329 59 817 286

Bidrag som redovisats i resultaträkningen 4 842 136 7 646 338

Summa insamlade medel 61 602 465 67 463 624

Not 4 Övriga verksamhetsintäkter

2020 2019

Lokala intäkter i utlandet 426 668 222 185

Övriga intäkter 343 505 759 838

Summa 770 173 982 023

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.

Not 5 Personal

Medelantalet anställda

Tjänstgöringsort 2020 2019

Kvinnor Stockholm, Sverige 14 12

Män Stockholm, Sverige 3 1

Kvinnor Kitale, Kenya 16 22

Män Kitale, Kenya 15 22

Kvinnor Nairobi, Kenya 6 7

Män Nairobi, Kenya 2 3

Kvinnor Kampala, Uganda 7 8

Män Kampala, Uganda 9 12

Kvinnor Mwanza, Tanzania 4 5

Män Mwanza, Tanzania 12 11

Kvinnor Kigali, Rwanda 3 5

Män Kigali, Rwanda 9 8

Summa anställda 100 116

Löner och andra ersättningar

Tjänstgörande i Sverige 2020 2019

Sverige 7 085 023 5 570 732

Tjänstgörande i utlandet

Kenya 7 670 489 10 356 613

Uganda 2 079 895 2 009 360

Tanzania 3 456 685 3 081 218

Rwanda 1 734 807 2 026 914

Totala löner och ersättningar 24 789 172 25 205 510

Sociala kostnader i Sverige 2 762 274 2 160 673

(varav pensionskostnader) 686 926 331 534

Ersättning understigande  
ett halvt prisbasbelopp 0 0

Pensionsutfästelser för tjänstgörande i Sverige är tryggade  
med en pensionslösning hos Folksam. 
Under 2020 har 21 timmar utförts av volontärer.
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Lön och ersättning till generalsekreterare uppgår till 218 324 kr 
(215 283). Generalsekreterarens villkor: Ömsesidig uppsäg-
ningstid 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida 
utbetalas avgångsvederlag motsvarande lön under 6 månader. 
Inga ersättningar utgår till styrelsens ledamöter.

Av stiftelsens pensionskostnader, inklusive lagstadgad skatt, 
avser 0 kr (0) generalsekreteraren. Stiftelsens utestående 
 pensionsförpliktelser till styrelsen uppgår till 0 kr (0).

Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befatt-
ningshavare eller nyckelpersoner har inte förekommit under året. 

Antal styrelseledamöter på balansdagen 2020 2019

Kvinnor 4 4

Män 1 1

Totalt 5 5

Antal generalsekreterare/kanslichefer/
verkställande direktörer
ocn andra befattningshavare

Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Not 6 Ändamålskostnader

2020 2019

Kitale, Kenya 11 075 218 18 552 376

Kampala, Uganda 13 528 343 11 335 550

Mwanza, Tanzania 12 967 205 12 554 710

Kigali, Rwanda 8 884 472 8 617 161

Regionkontoret Nairobi, Kenya 11 046 482 12 356 115

Kvalitetssäkring och kommunikation i Sverige 11 602 881 6 562 821

 69 104 601 69 978 733

Ändamålskostnader består av direkta projektkostnader samt 
personalkostnader i verksamheten. Under året har verksamhet 
bedrivits i Kenya Agricultural Carbon-projektet (KACP). Verk-
samheten är certifierad för koldioxidinlagring. Enligt Vi-skogens 
stadgar är stiftelsens ändamål att genom plantskolor, trädplan-
tering och andra åtgärder i samband därmed bidra till eko logisk 
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 detta och inkluderar nu även delar av kommunikationen med 
allmänhet och företag/organisationer i Sverige. Att kommuni-
cera stiftelsens verksamhet är en förutsättning för stiftelsens fort-
levnad 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

Fondförvaltare Von Euler 2020 2019

Realisationsresultat vid försäljningar 6 022 –484 611

Summa 6 022 –484 611

Not 8 Balanserade utgifter  
för programvara

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 132 332 2 132 332

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

2 132 332 2 132 332

Netto anskaffningsvärde 2 132 332 2 132 332

Ingående avskrivningar –1 705 864 –1 279 398

Årets avskrivningar –426 468 –426 466

Utgående ackumulerade avskrivningar –2 132 332 –1 705 864

Utgående redovisat värde 0 426 468

Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav

Upplupna anskaffningsvärden 2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 44 413 976 43 144 801

Investeringar 6 022 14 595 798

Avyttringar –171 491 –13 326 623

Utgående upplupna anskaffningsvärden 44 248 507 44 413 976

Utgående redovisat värde 44 248 507 44 413 976

Fördelning värdepappersinnehav
Anskaff-

ningsvärde
Marknads- 

värde

Diskretionär fond 44 248 507 48 249 748

Summa 44 248 507 48 249 748

Innehavet i fonder ses som en värdepappersportfölj. 
Värdepappers portföljen har värderats till upplupet anskaffnings-
värde på balansdagen. Allokeringstjänst finns och omallokering 
sker inom angivna ramar. Stiftelsens ”Policy för konsolidering och 
kapitalplaceringar” reglerar placeringarna.

Not 10  Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna   
intäkter i Sverige 1 191 999 480 427

Förutbetalda kostnader i utlandet 245 324 346 237

 1 437 323 826 664

(Noter)

Belopp i kronor om inte annat anges
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Not 11 Avsättningar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående redovisat värde 693 137 3 571 044

Avsättningar, förpliktelser i utlandet –99 206 –2 877 907

 593 931 693 137

Avsättningar består av regionalt lagstadgade upplupna löner till 
lokalanställd personal samt för utgifter i samband med omstruk-
turering av verksamheten.

Not 12 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

2020-12-31 2019-12-31

Radiohjälpen 1 145 315 1 989 037

Sida CIVSAM – egeninsats EU 317 783 1 106 687

Specialprojekt Postkodlotteriet 4 866 600 7 536 346

EU 8 669 409 1 452 429

CCAFS 103 357 0

Övriga 33 911 58 628

 15 136 375 12 143 127

Not 13 Övriga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Plan Vivo klimatkompensation 2 307 049 2 920 756

KACP klimatkompensation 2 816 059 6 475 668

Personalens skatter, Sverige 138 347 146 365

Övriga skulder i utlandet 687 222 584 999

 5 948 677 10 127 788

Not 14 Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Personalrelaterade kostnader 712 220 726 535

Övriga upplupna kostnader 1 504 080 1 286 302

 2 216 300 2 012 837

Stockholm den 11 maj 2021

Anna Tibblin
Generalsekreterare

Magnus Kindbom 
Styrelseledamot

Anna Wennerstrand
Styrelseledamot

Charlotta Szczepanowski 
Styrelseledamot

Unn Edberg 
Styrelseledamot

Bodil Jönsson Lindgren 
Styrelseledamot
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Uttalanden

Vi har utfört en revision av års-
redovisningen för Insamlings-
stiftelsen Vi planterar träd 
(Vi-skogen) för år 2020.

Enligt vår  uppfattning 
har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med 
årsredovisnings lagen och ger 
en i alla väsentliga  avseenden 
rättvisande bild av stiftel-
sens finansiella ställning per 
den 31 december 2020 och 
av dess finansiella  resultat 
och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltnings berättelsen är 
förenlig med årsredovisning-
ens  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 förhål-
lande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag 
som auktoriserad revisor 
har fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisions-
bevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Styrelsens och 
generalsekreterarens 
ansvar

Det är styrelsen och gene-
ralsekreteraren som har 
ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. 
 Styrelsen och generalsekre-
teraren ansvarar även för den 
 interna kontroll som den bedö-
mer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som 
inte innehåller några  väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller 
på misstag.

Vid upprättandet av årsre-
dovisningen ansvarar styrel-
sen och generalsekreteraren 
för bedömningen av stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verk-
samheten 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 års-
redovisningen 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. Fel aktigheter 
kan uppstå på grund av 
oegentlig heter eller misstag 
och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans 

 rimligen kan förväntas  påverka 
de eko nomiska 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 felaktig-
heter i årsredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på misstag, ut- 
formar och utför gransknings-
åtgärder bland annat  utifrån 
dessa risker och in hämtar 
 revisionsbevis som är till-
räckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på miss-
tag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande  
i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig 
information eller åsido sättande 
av intern kontroll.

 skaffar jag mig en förståelse 
av den del av stiftelsens 
 interna kontroll som har 
 betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgär-
der som är lämpliga med hän-
syn 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 styrel sens och general-
sekreterarens uppskattningar  
i redovisningen och tillhörande 
upp lysningar.

 drar jag en slutsats om 

lämpligheten i att styrelsen 
och generalsekreteraren 
använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund  
i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana 
händel ser eller förhållanden 
som kan leda till betydande 
 tvivel om stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna  
i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera ut - 
talandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden 
göra att en stiftelse inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar jag den över-
gripande presentationen, 
strukturen och innehållet i års-
redovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredo-
visningen återger de under-
liggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrel-
sen och  generalsekreteraren 
om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också infor-
mera om betydelsefulla iakt-
tagelser under revisionen, 
 däribland de eventuella be- 
tydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

(Revisionsberättelse)



Den förtroendevalda 
revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision 
enligt stiftelselagen och där-
med 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.

Uttalande

Utöver vår revision av års-
redovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens 
 förvaltning för Insamlings-
stiftelsen Vi planterar träd  
(Vi- skogen) för år 2020.

Rapport om  
andra krav enligt 
lagar och andra 
författningar

Enligt vår uppfattning har 
styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelse-
lagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

Vi tillstyrker att styrelsens 
ledamöter beviljas ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorer-
nas 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 
stiftelse förordnandet.

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 styrelse ledamot i något 
väsentligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till någon för-
summelse 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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller 
 försummelser som kan för-
anleda ersättnings skyldighet 
mot stiftelsen.

Som en del av en revision 
enligt god revisionssed i Sve-
rige använder den auktorise-
rade revisorn professionellt 
omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskning-
en av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka  tillkommande 
granskningsåtgärder som 
utförs baseras på den auk-
toriserade revisorns profes-
sionella 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 väsent-
liga för verksamheten och 
där avsteg och över trädelser 
 skulle ha särskild betydel-
se 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 24 maj 2021
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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!

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

Hjälp oss  bekämpa fattigdom och  klimatförändringar!
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Imelda Nabangala.




