
 sida 1 

 

Erikshjälpens effektrapport 2018 
En resultatrapport i enlighet med FRIIs kvalitetskod 

 
Namn  Erikshjälpen, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn 

och hjälpverksamhet  

Organisationsnummer  827500-4789  

Juridisk form  Stiftelse  

 

 

Erikshjälpens Vision  
En förändrad värld där barns drömmar får liv. 

 
Erikshjälpens värdegrund vilar på tre ben 
1. Eriks anda 
Vi värnar om Erik Nilssons arv som formades av hans personliga engagemang och kristna tro. Trots 

svår sjukdom hade han blick och hjärta vända utåt, mot andras behov. Att verka i ”Eriks anda” 

innebär för oss att vara empatiska och kreativa, med fokus på möjligheter. Precis som Erik är vi måna 

om en ansvarsfull förvaltning av givarnas gåvor och kundernas medel. 

 

2. Kristen människosyn 
Erikshjälpens värderingar utgår från en kristen människosyn, med särskild betoning på att: 

• Alla människor är älskade av Gud och har samma värde. 

• Alla människor har rätt till ett värdigt och utvecklande liv. 

• Alla människor har ansvar för jorden, att bruka och inte missbruka den. 
 

3. Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter definierar ytterligare de universella villkor som barn i vår 

värld har rätt att leva under och som Erikshjälpen vill verka för. Det gäller bland annat alla individers 

lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och 
religion. 

 
 Vad vill er organisation uppnå?  Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. Utifrån 

barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom 

och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. 

Utifrån en vision om en förändrad värld där barns drömmar får 

liv bedriver Erikshjälpen utvecklingsarbete tillsammans med 

partnerorganisationer i 18 länder, inklusive Sverige, där vi 

stödjer exempelvis barn i socialt utsatta situationer. Vår 

grundare Eriks idé, att uppmuntra barn på sjukhus i Sverige, 

lever fortfarande kvar.  

 

Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd 
ger vi barn och unga runt om i världen möjligheter att våga 

drömma om framtiden. Vi vill att alla barn ska bli sedda och 

tagna på allvar och få vara med och förändra sin och andras 

värld. För att detta ska kunna ske måste barnen få bli delaktiga 

i utvecklingsinsatserna, vilket kräver en tilltro och positiv 

barnsyn som många gånger utmanar gällande normer och 

traditioner.  
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I vilket organisatoriskt 
sammanhang verkar er 
organisation?  

Erikshjälpen genomför sina insatser tillsammans med lokala 

partnerorganisationer. Det är i det lokala sammanhanget som 

man bäst vet hur situationen ser ut, vilka problem som finns 

och hur de långsiktigt kan lösas. Erikshjälpen fungerar som 

partner, rådgivare och finansiär medan projektens praktiska 

genomförande vilar på den nationella lokala organisationen.  

 

Genom att samarbeta med lokala organisationer stärks det 
civila samhället, vilket är av avgörande betydelse för utveckling 

och fattigdomsbekämpning. Att projekten implementeras av 

lokala organisationer är dessutom en förutsättning för att 

skapa hållbara lösningar och resultat. Målsättningen är att de 

lokala partnerorganisationerna ska växa sig starka och 

fortsätta vara en aktiv röst i det civila samhället, liksom att 

projekten ska ha långsiktig effekt, även efter att Erikshjälpens 

stöd till en insats har avslutats.  

 

För att ytterligare förstärka det lokala perspektivet har 
Erikshjälpen fyra regionkontor; i Västafrika (Mali och Burkina 

Faso), Östafrika (Uganda), Sydostasien (Kambodja) och 

Östeuropa (Rumänien). Här arbetar lokalt anställd personal 

med partnersamarbeten, uppföljning och utvärdering av 

projekten. Erikshjälpen planerar på sikt att starta ett 

regionkontor även i Sydasien.  

 

Samarbetet med andra organisationer bidrar till att utveckla 

Erikshjälpen och det arbete organisationen utför. Under 2017 

har Erikshjälpen också samarbetat med de svenska 
organisationerna Läkarmissionen, Individuell Människohjälp 

Göteborgs Räddningsmission, Frälsningsarmén och 

International Aid Services. När det gäller europeiska 

organisationer har Erikshjälpen pågående samarbete inom 

internationellt utvecklingsarbete med bland andra 

Strömmestiftelsen, Medair, Cord och Woord en Daad. 

 

Erikshjälpen stödjer, genom organisationen Human Bridge, 

materialbistånd till länder i Afrika, Östeuropa och Mellan-

östern. Sjukhus och organisationer får del av utrangerad och 
rekonditionerad sjukvårdsutrustning och material från Sverige. 

Även kläder, skor och förnödenheter förmedlas till människor 

som lever i utsatta situationer. Under 2017 prioriterades hjälp 

till flyktingkrisens offer i Irak, Syrien och Grekland högt. Detta 

bidrar till att överbelastade sjukhus och vårdenheter i 

katastrofområden kan ta emot material för att skapa bättre 

förutsättningar för en säkrare och tryggare vård. Utöver dessa 

mottagarländer levereras material till totalt 12 länder. 

Materialet går till allt från second hand-projekt i Lettland till 

sjukhus i Etiopien. Materialet gör stor skillnad för både 
människa och miljö. 

 

Skandinaviska Läkarbanken skickar ut ca 50 läkare per år till 

sjukhus och hälsoprojekt runt om i världen. Skandinaviska 

Läkarbanken är en fristående ideell organisation vars 

målsättning är att utifrån en kristen värdegrund arbeta för att 

människor i låginkomstländer ska ha tillgång till hälso- och 
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sjukvård. Verksamheten finansieras av Erikshjälpen och den 

personella kompetensen inom Läkarbanken nyttjas inom ett 

flertal av Erikshjälpens utvecklingsinsatser.  

 

Human Bridge och Skandinaviska Läkarbanken utgör viktiga 

komplement till Erikshjälpens egna resurser och insatser.  

 

Nätverkande har med åren blivit allt viktigare och under år 
2017 har Erikshjälpen varit aktiv medlem i flera sammanhang, 

däribland Svenska missionsrådet (Ramorganisation till Sida) 

som samlar kyrkor och biståndsorganisationer med en kristen 

värdegrund. CONCORD Sverige, ett nätverk för 

civilsamhällesorganisationer med arbete inom global 

utveckling. Forum för idéburna organisationer med social 

inriktning, EU-CORD, ett europeiskt nätverk för utvecklings- 

och humanitära organisationer med kristen värdegrund. 

 

Erikshjälpen har sedan organisationen grundades byggt på 
enskilda människors engagemang och givande. Så är fallet än 

idag. Månadsgivare, faddrar och andra givare bidrar 

tillsammans med tusentals volontärer i våra drygt 60 Second 

Hand-butiker till att ge Erikshjälpen en trygg ekonomisk grund. 

Under senare år har Erikshjälpen vuxit kraftigt och fått 

förutsättningar att utveckla sin verksamhet.  

 

Andra viktiga finansiärer är Sida, via Svenska missionsrådet och 

Forum Syd, Radiohjälpen genom kampanjen Världens Barn 

samt Musikhjälpen och Postkodlotteriet. En rad företag väljer 
också att stödja Erikshjälpens insatser för barn. Här kan bland 

andra Bixia, Länsförsäkringar och Hestra Inredningar nämnas. 

 

Vilka strategier har ni för att 
uppnå era mål?  

Erikshjälpens övergripande strategi för målet att minska 

fattigdomen och förverkliga barns drömmar är att arbeta för 

och genom det civila samhället.  

 

Erikshjälpens strategi är att stärka det civila samhället i 

förverkligandet av barns rättigheter. Utifrån målgruppens egen 

problemanalys, bidrar Erikshjälpens partnerorganisationer till 

att flickor och pojkar, män och kvinnor kan få sina rättigheter 
tillgodosedda. 

 

Lokala samarbetspartners har den stora fördelen att de kan sin 

kultur och kontext i de områden de verkar. De finns kvar på 

lång sikt och bygger lokal kompetens. Detta stärker 

trovärdigheten för och effekten av de insatser som utförs. 

 

Med denna utgångspunkt har Erikshjälpen identifierat följande 

strategiska förhållningssätt (strategic approaches): 

• att arbeta rättighetsbaserat  

• att främja barns deltagande  

• att arbeta för resiliens 

• att arbeta för och med det lokala civilsamhället 
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Erikshjälpen arbetar med följande tematiska områden:  

 

1. Barns rätt till trygghet och skydd 
”Alla barn har rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld, 

övergrepp och skydd mot barnarbete.”  

Barnkonventionen, ur artikel 19, 32, 34, 36 

 

 

2. Barns rätt till utbildning och fritid 
”Alla barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara 

gratis.”  

Barnkonventionen, ur artikel 28 
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”Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.”  

Barnkonventionen, ur artikel 31 

 

Varje barn har rätt till delaktighet i samhälle och föreningsliv. I 

Sverige arbetar Erikshjälpen därför med att barn som lever i 

utsatta livssituationer ska få möjlighet att till en meningsfull 

fritid. Vi vill ge barn, som annars inte hade haft den chansen, 
möjlighet att inkluderas och delta i olika typer av aktiviteter. 

Det kan vara sommarläger eller evenemang på hemmaplan, 

men också stöd så att de kan delta i exempelvis kultur- eller 

idrottsaktiviteter tillsammans med andra barn. Att få finnas 

med i en bra föreningsverksamhet med sunda, trygga vuxna 

kan ha stor betydelse för barns uppväxtvillkor. Under 2017 har 

viktiga steg tagits i utvecklandet av satsningar och samarbeten 

med särskilt fokus på integration och på barn och unga som 

lever i socioekonomiskt utsatta områden.  
 

 

 

3. Barns rätt till Hälsa 
”Alla barn har rätt till trygghet, att vara så friska som möjligt 

och att leva och utvecklas.”  

Barnkonventionen, ur artikel 6, 24, 26 
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Erikshjälpen är även med och sprider kunskap om barns 

rättigheter. Vi vill att barn själva ska blir bärare och 

ambassadörer av sina rättigheter. Därför måste barn få 

kännedom om vilka rättigheter de har. I Sverige arbetar 

Erikshjälpen med ”Verktyg för barn rättigheter” som består av 

tre program som specifikt handlar om kunskapsspridning om 

barnkonventionen bland såväl barn som vuxna. 

 
Inom samtliga områden arbetar Erikshjälpen både med 

praktiska insatser och påverkansarbete riktat till myndigheter 

och beslutsfattare. 

 

Erikshjälpen arbetar långsiktigt med fleråriga projekt och 

landstrategier för prioriterade programländer. Vilka 

partnerorganisationer och projekt som Erikshjälpen väljer att 

arbeta med är beroende av vilka förändringsmål 

organisationen vill bidra till i ett visst land eller ett visst 

område. Vissa insatser är begränsade till specifika lokala 
förändringsmål medan andra insatser handlar om att 

åstadkomma förändringar på nationell nivå. Det senare kräver 

samverkan och nätverksarbete med bred uppslutning. 

 

Vilken kapacitet och vilket 
kunnande har ni för att uppnå 
ert mål?  

Som nämnts ovan samarbetar Erikshjälpen med lokala 

partnerorganisationer. Dessa väljs ut baserat på deras 

kapacitet att genomföra relevanta projekt.  

 

På Erikshjälpens kontor i Sverige och på organisationens fyra 

regionkontor finns personal som arbetar med att planera och 

följa upp projekten både i Sverige och internationellt. 

Erikshjälpen och organisationens medarbetare har god 
kännedom och egen erfarenhet av det civila samhällets 

funktion. Medarbetarna inom Erikshjälpens programavdelning 

representerar en bredd av kompetenser med yrkesbakgrund 

inom t.ex. pedagogik, sociologi, statsvetenskap och 

utvecklingsstudier m.m.  

 

Utöver programavdelningen är kommunikationsavdelningen, 

insamlingsavdelningen och den administrativa avdelningen 

viktiga resurser för att kvalitetssäkra och utveckla Erikshjälpens 
verksamhet.  
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Hur vet ni om er organisation 
gör framsteg?  

Erikshjälpen arbetar med målstyrning på flera olika nivåer. 

Styrelsen fastställer en övergripande ”målbild” som beskriver hur 

organisationen och verksamheten ska utvecklas under de 
kommande åren. Med utgångspunkt i denna målskrivning 

formuleras sedan måldokument för varje verksamhetsår, som 

innehåller mätbara mål för organisationens övergripande 

utveckling, men också konkreta mål för varje avdelning: 

programavdelningen, kommunikationsavdelningen, 

insamlingsavdelningen och administrativa avdelningen. Dessa mål 

bryts sedan ner till aktivitetsmål där varje avdelning klargör hur 

de ska arbeta för att nå sina mål. En rapport om resultaten 

jämfört med måldokumenten lämnas regelbundet till styrelsen i 

samband med dess sammanträden.  
 

Programmålen för Erikshjälpens utvecklings- och humanitära 

projekt beskrivs i organisationens utvecklingspolicy, 

förändringsteori och målramverk. För varje programland tas 

fleråriga landstrategier med kontextanpassade resultatramverk 

fram, vilka fastställs av Erikshjälpens styrelse.  

 

Erikshjälpens förändringsteori bygger på ett rättighetsperspektiv. 

Organisationens uppdrag är att bidra till att alla barn får alla sina 
rättigheter tillgodosedda enligt FN:s konvention om barns 

rättigheter. Om barnet har rättigheter så förutsätter det att andra 

har skyldigheter gentemot barnen. Det handlar i första hand om 

stater, myndigheter och offentliga institutioner. Men även 

föräldrar, lokalsamhällen, föreningar, kyrkor med flera har 

moraliska skyldigheter att se till barnets bästa. Den mest hållbara 

strategin blir därför att verka för att dessa olika skyldighetsbärare 

lever upp till sina åtaganden gentemot barnet. Det handlar både 

om att ge kunskap om barns rättigheter, stärka system och 

skyddsnät runt barnen och att utmana skyldighetsbärare som inte 
uppfyller sina skyldigheter. 

 

Erikshjälpens mål- och resultatramverk bygger på 

förändringsteorin som beskrivits ovan. För varje temaområde har 

Erikshjälpen definierat önskvärda resultat utifrån olika aktörers 

roll i arbetet för barns rättigheter:  

• Barnen själva och deras egna möjligheter att ha 

inflytande över sina rättigheter.  

• Vidare följer Erikshjälpen upp hur väl legala 

skyldighetsbärare lever upp till sitt ansvar att tillgodose 

barnets rättigheter.  

• Den tredje gruppen aktörer är familjer, 

civilsamhällesorganisationer och andra moraliska 

skyldighetsbärare. Sammantaget vill Erikshjälpen på detta 

sätt kunna mäta den faktiska förändringen som förväntas 

ha skett för barnen. 
 

Inför starten av ett projekt görs normalt en förstudie, en s.k. 

”base line study” som beskriver hur situationen och behoven ser 

ut innan insatsen implementeras. Under projektens gång och 

efter avslut följs resultaten upp jämförs med förstudien. Denna 

utvärdering genomförs dels av Erikshjälpens egen personal och 

dels av oberoende konsulter och revisorer.  
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Vad har ni åstadkommit så här 
långt?  

Erikshjälpen bedriver utvecklingsarbete tillsammans med 

partnerorganisationer i ett 18 länder, inklusive Sverige. För att ta 

del av vad vi åstadkommit inom vårt internationella arbete se 

följande bifogade rapport: 

ERIKS - Global Programme Report 2017.  

För arbetet i Sverige se Årsrapport 2017 – Erikshjälpens 

Programverksamhet i Sverige.  

 

Erikshjälpen arbetar också med humanitära insatser. Under 2017 

fokuserade dessa insatser främst på Östafrika och den svåra 

torkan i regionen, med projekt i Sydsudan och Kenya, där 

människor fått tillgång till vatten och mat. Erikshjälpen har under 
perioden också bidragit till humanitära insatser i Bangladesh, 

Indien, Benin och för flyktingar i Libanon. På samma sätt som med 

de långsiktiga utvecklingsprojekten arbetar Erikshjälpen i de 

humanitära insatserna framförallt med lokala partner-

organisationer. 

  

 

För vidare beskrivning av konkreta mål och resultat, se sidan 9-12 

nedan. 

 

Utdelning av mat och hygienkit.                        När behoven är stora blir köerna långa. 
FOTO: FRIENDSHIP                                                                            FOTO: SARA BERGQVIST 

 



 sida 9 



 sida 10 



 sida 11 



 sida 12 

 



 sida 13 

 


