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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Project Playground får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2019–10–01 – 2020–12–31, vilket är stiftelsens första verksamhetsår. 

 
 

Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

 
Allmänt om verksamheten 

I syfte att säkra Project Playgrounds verksamhet för framtiden samt underlätta dess tillväxt har under 
2019/2020 H.K.H. Prinsessan Sofia Bernadotte och Frida Vesterberg bildat Insamlingsstiftelsen Project 
Playground. 
Insamlingsstiftelsen är icke vinstdrivande och har det övergripande ansvaret för insamling samt 
styrning av medel, effektmätning och utvecklingen av licensierade stödverksamheter utifrån Project 
Playgrounds modellhandbok. 
Den ideella föreningen kvarstår med nytt namn ”Project Playground Sverige” och skall såsom 
licensierat verksamhetsområde fortsätta bedriva sin verksamhet med fokus på Sverige. 

 
Project Playgrounds stödmodell kapacitetsstärker barn och unga i utsatthet och utanförskap. Genom ett 
holistiskt perspektiv och individuella insatser såväl som genom gruppaktiviteter, får barnen och 
ungdomarna verktyg för att utvecklas till bidragande, engagerade och självständiga individer. Stiftelsen 
är politiskt och religiöst obunden och verksamheten utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, 
Barnkonventionen, samt FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030: 1. Ingen fattigdom, 3. God hälsa och 
välbefinnande, 4. God utbildning, 5. Jämställdhet, 8. Ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet, 16. 
Fredliga och inkluderande samhällen samt 17. Genomförande och globalt partnerskap 

 
Insamlingsstiftelsen Project Playground fick under 2020 ett nytt 90-konto för insamlingsstiftelsen och 
står därmed under granskning av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige. Under 2020 
genomfördes sedvanlig granskning för Givas Kvalitetskod och effektrapport för 2019/2020 lämnades in 
till Giva Sverige, samt publicerades på hemsidan www.project-playground.org. 

Key Point Indicators (KPI:er) har tagits fram ur insamlingsstiftelsens mål och arbete. 
 

Fakta om Insamlingsstiftelsen Project Playground 
•  Insamlingsstiftelsen Project Playground är en icke-vinstdrivande stiftelse. 
•  Totala intäkter 2020 uppgick till 4 140 tkr. 
•  Organisationen arbetar idag i sin helhet med cirka 1 000 barn och unga. 
•  De operativa verksamheterna i Sydafrika och Sverige är licenserade verksamheter under   

insamlingsstiftelsen. 
•  Insamlingsstiftelsen Project Playground har sitt säte i Stockholm. 
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Project Playgrounds grundare och historia 
H.K.H. Prinsessan Sofia (då Sofia Hellqvist) och Frida Vesterberg grundade Project Playground 2010. 
De såg båda ett behov av att stödja barn och unga i utsatthet under olika stadier av livet. Den 
arbetsmodell som organisationen utvecklat sedan starten bygger på det som de båda grundarna såg som 
avgörande för att lyckas bryta ett generationsöverskridande utanförskap hos målgruppen; att utifrån ett 
holistiskt angreppssätt arbeta med kapacitetsstärkande, utbildande, utvecklande och stödjande program 
för att stärka varje barn och ungdom på individnivå. 

Project Playground öppnade upp sitt första center i oktober 2010 i kåkstaden Langa, Sydafrika och 
öppnade 2015 ytterligare ett center i Sydafrika, i kåkstaden Gugulethu. Project Playground Sydafrika 
drivs idag såsom licencierad PPG-verksamhet genom Project Playground Trust. 
Project Playground i Stockholm utvecklade en mobil verksamhet under 2016 och fick tillgång till sin 
första egna mötesplats i Hallonbergen under 2017, tack vare ett nära samarbete med fastighetsbolaget 
Wallenstam. Idag arbetar Project Playground Sverige med uppåt 200 ungdomar. Sedan 2020 bedrivs 
verksamheten som licenstagare genom den ideella föreningen Project Playground Sverige.  

 
 

Målgrupp 
Insamlingsstiftelsen Project Playgrounds operativa licenserade verksamheter arbetar med barn och 
ungdomar som lever i olika former av utsatthet och/eller utanförskap och som behöver ett individuellt 
och långsiktigt stöd för att kunna utvecklas till självständiga, bidragande och engagerade medborgare. 
Project Playground identifierar och stöttar även relaterade målgrupper såsom föräldrar och andra 
viktiga personer som finns i nära relationer till barnen och ungdomarna i de olika verksamheterna. Den 
sekundära målgruppen är yrkesverksamma och beslutsfattare som arbetar med samma målgrupp. 
All verksamhet i Project Playgrounds regi är frivillig och kostnadsfri för deltagarna. 

 
 

Vår vision 
En värld där varje barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och möjligheten att påverka sitt 
eget liv i en positiv riktning. 

 
Vår mission 
Project Playground arbetar holistiskt med utbildande, utvecklande och stödjande program för att 
individuellt stärka varje barn och ungdom. Därmed bidrar vi till att skapa en hållbar framtid. 

 
Verksamhetsberättelse 
Under 2020 har insamlingsstiftelsen fokuserat på insamlingsarbete vilket har inneburit lojaliserande 
marknadsaktiviteter samt möten med såväl nya som existerande givare. Nya samarbeten har inletts med 
Mankovsky Gallery och Veldskoen Nordic. Kansliet har bistått programverksamheten i Sydafrika med 
projektansökan till ForumCiv och Familjen Erling Perssons Stiftelse. 

I september genomfördes ett digitalt event med programledarna Renée Nyberg och Kodjo Akolor som 
värdar. 
 
Insamlingsstiftelsen har utarbetat en ny presentation av verksamheterna utifrån ett nytt 
kommunikationskoncept ”Play Saves Lives” samt tagit fram nya samarbetsnivåer och koncept för 
företagssamarbeten. 

Webbshopen har uppdaterats med nya produkter från IA BON och Emma Israelsson Design. 
Ett nytt webbshopkoncept har tagits fram, så kallat drop-shipping där den amerikanske designern Ford 
Leland tillsammans med den franske konstnären Stéphane Carricondo har tagit fram 
varumärkesprofilerade produkter utifrån konceptet ”Play Saves Lives”. 
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Webbsidan har uppdaterats under året med bland annat en ny sida för företagssamarbeten och en 
julkampanjsida. 

Nyhetsbrev har skickats ut kontinuerligt till privata givare samt sponsorer och donatorer. 

Under året blev stiftelsen strategisk partner med ForumCiv. Arbete har påbörjats för att bli strategisk 
partner med Radiohjälpen. 

En modellhandbok för Project Playgrounds arbetsmodell har tagits fram. Syftet med modellhandboken 
är att den ska vara guide-line för all licenserad programverksamhet under varumärket Project 
Playground. 

Under hösten flyttade kansliet till mer ändamålsenliga lokaler på Sankt Paulsgatan 1, Stockholm. 

Den systematiska rapporteringen i enlighet med Giva Sveriges kvalitetskod och riktlinjer för 
effektrapport bidrar till vårt fortsatta arbete och lärande och säkerställer en effektiv och transparent 
användning av våra insamlade medel. 

 
 

Personal 
Nanny Marianovic avslutade i april 2020 sitt uppdrag som tf. generalsekreterare för insamlingsstiftelsen 
och återgick därmed till sin roll som verksamhetschef i den ideella föreningen Project Playground 
Sverige. Under rekryteringen av ny generalsekreterare arbetade styrelseordförande Leila Swärd 
Ramberg som tf. generalsekreterare och den 1 augusti tillträdde Cecilia Bergling Nauclér tjänsten som 
generalsekreterare. 
Kristina Eklund tillträdde tjänsten som kommunikatör i juni 2020 på 75% och tillsvidareanställdes på 
100 % från och med 1 december. 
Lina Hellqvist visstidsanställdes som ansvarig strategiska partnerskap på 100% from 1 oktober till och 
med 31 december 2020. 

 
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Covid19-pandemin har haft en stor påverkan på verksamheterna i Sverige och i Sydafrika. I Sydafrika 
genomfördes en nationell lock-down från mars till september, vilket innebar bland annat att skolor 
stängdes och verksamheterna i Langa och Gugulethu tvingades vara stängda. I oktober öppnades landet 
upp igen och verksamheterna i Langa och Gugulethu återupptogs. Många av de barn och unga som kom 
till verksamheterna, visade tecken på svåra missförhållanden på grund av nedstängningen.  
I Sverige har verksamheten också påverkats starkt av pandemin och den 16 mars beslöts att i linje med 
Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, tillfälligt stänga centret. När det varit möjligt har 
arbetet med målgruppen skett på digitala plattformar och under hösten öppnades verksamheten försiktigt. 
 
Pandemin har också påverkat det lokala insamlingsarbetet i verksamhetsområdena. En viktig del av 
arbetet under 2021 blir därför att säkerställa såväl traumastöd, studiestöd och insamling av medel för att 
kunna möta de ökade behoven hos målgruppen. 

Önskas ytterligare information om Project Playground så finns våra rapporter och styrdokument på vår 
hemsida: https://www.project-playground.org/ 
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Betydande samarbeten under 2020 

Företag som under 2020 stöttat Project Playground är: 
Emma Israelsson Design, Hotel Skeppsholmen, IA BON, Ica Nära / Christer Bergs Livs, IGoMoon, 
Nordic Nest, Saab Group, Siegwerk Scandinavia, Skultuna 1607, Soft Goat, Tough Viking, 
Wallenstam, Zonda Partners, First Berlin, B 2017. 

Stiftelser och fonder som under 2020 stöttat Project Playground är: 
Gålöstiftelsen, Stiftelsen Mellby Gård, Nordlander Zeidler Family Foundation, CATCH (Care about the 
Children), Sundbybergs Stad, Stiftelsen Skandia Idéer för Livet, Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse, 
Per Skårmans Stiftelse, Timmermansorden. 

Pro-bono samarbeten: 
Coach2Coach Academy, Lennox PR, Ramberg Advokater, Ryska Posten, Vidavision Mediagroup. 

 
Varmt tack till: 
Alectas Biståndsförening, Bodén Drift, Shai Dahan, Sofiahemmet, ISEC Group, Donorflow, Camlac, 
Elsa Hammarströms Fiskaffär Eftr., Skeppsholmen Sotheby's International Realty, AMF Fastigheter, 
Praise Studio, F Ramberg och familjen Grelsson. 

Project Playground tackar också alla de viktiga privatpersoner som genom att investera sin egen tid 
och sitt engagemang gör skillnad för våra verksamheter. 

 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
 

Project Playgrounds strategi genomsyras av långsiktighet i dess relationer med målgruppen, donatorer 
och samarbetspartners samt avseende programutveckling, metodutveckling och i kommunikations- och 
insamlingsarbetet. Ambitionen är att växa nationellt och internationellt och genom Project Playgrounds 
verksamhetsmodell kunna bidra till en bättre framtid för fler barn och unga som idag befinner sig i 
olika former av utanförskap och utsatthet. Covid-19 pandemin har påverkat insamlingsstiftelsens arbete 
under året då viktiga insamlingsaktiviteter, framförallt fysiska insamlingsevent, inte har gått att 
genomföra. Detta har haft negativ påverkan på insamlingsresultatet för året. Vi ser dock att Project 
Playground idag är en etablerad organisation i Sverige och i Sydafrika. Med gamla och nya samarbeten 
samt nya intäktsströmmar ser vi hoppfullt på framtida resultat. 
 
Hållbarhetsupplysningar 

 
Project Playgrounds arbetsmodell och värdegrund  
Project Playgrounds modell bygger på att stötta barn och ungdomar i svår utsatthet och deras familjer ur ett 
långsiktigt och hållbart perspektiv. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) och FN:s globala mål i hållbarhetsagendan SDG 2030.  
Vårt arbete bidrar till SDG 1, 3, 5, 8, 10, 16 och 17.  
Project Playground samarbetar med ansvariga myndigheter och arbetar också med påverkansarbete för att 
belysa och förbättra livssituationen för barn och unga i svår utsatthet.  

 
Genom vårt preventiva och holistiska perspektiv kan utanförskap brytas tidigt och effektivt. 
Det gör vi genom att: 

• Att dagligen vara och arbeta mitt i den verklighet det handlar om, att arbeta med människorna i 
målgruppen och inte enbart för dem. 

• Ett helhetsbaserat synsätt på barn och unga med ett långsiktig socialt investeringsperspektiv på de 
utmaningar som uppstår under resan till vuxenlivet. 

• Ett entydigt empowerment- och KASAM-perspektiv innebärande hög delaktighet och dialog med 
målgruppen/målgrupperna. 
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I Sydafrika används en effektmätningsmot - ”M&E ” (Measurement & Evaluation process) - som bygger 
på tre olika steg. 

• Identifiera utgångsläget med stöd av självskattningsmodeller, skolbetyg, hembesök med mera 
vilket resulterar i en sortering utifrån behov av stödinsatser. 

• Skapa en utvecklingsplan för deltagaren och sätta relevanta mätpunkter. 
• Följ förflyttningen, utvärdera, sätt ny mätpunkt/utgångsläge och arbeta fram en ny 

utvecklingsplan/målbild. 

Med dessa verktyg mäts deltagarnas förflyttning under året. Resultaten redovisas på olika sätt beroende 
på mottagare. 

 
I Sverige har verksamheten sedan den startades fokuserat på att bygga förtroende och starka relationer med 
sin målgrupp. Project Playground följer sedan upp den enskildes livssituation genom personliga kontakter, 
enkätsvar samt intervjuer och får på så sätt en uppfattning om hur hen utvecklas personligt och mentalt 
inom ramen för verksamhetens insatser. 

 
 

Styrelsens/förvaltarens arbete  

Styrelsen höll 6 protokollförda möten under 2019-2020 och består av ordförande, samt övriga ledamöter. 

Styrelse 
Leila Swärd Ramberg, Ordförande, jurist och VD Ramberg Investment AB 
Annika Billing, Ledamot, Generalsekreterare Operation Smile 
Frida Vesterberg, hedersledamot, grundare Project Playground 
Jan Hellman, Ledamot, medgrundare av The Non-Violence Project Foundation 
Torsten Allqvie, Ledamot, kassör, jurist, konsult inom företagsrådgivning och ledarskap 
Lena De Geer, Ledamot, Head of Corporate Responsibility at Nordic Entertainment Group 
H.K.H. Prinsessan Sofia, Hedersordförande, grundare av Project Playground 
H.K.H. Prins Carl Philip, Hedersledamot, designer och grundare av Bernadotte & Kylberg AB 

 
Nanny Marianovic, tf. generalsekreterare tom april 2020. 
Leila Swärd Ramberg, tf. generalsekreterare from maj tom juli 2020. 
Cecilia Bergling Nauclér, generalsekreterare from 1 augusti 2020. 

 
Revisor 
Lars Erik Engberg, Auktoriserad revisor, MOORE Allegretto. 

 
Valberedning 
Petra Reich, Senior Global Talent Acquisition, Spotify 
Sofia Breitholtz, CEO, Reach for Change 
H.K.H. Prinsessan Sofia, Hedersordförande, medgrundare av Project Playground 
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Resultat och ställning  

 
Flerårsöversikt (Tkr) 

 
2019/20 

 (15 mån) 
Insamlade medel 3 725 
Verksamhetens kostnader -3 045 
Verksamhetens resultat 1 095 
Årets resultat 1 095 
Eget kapital 1 095 
Soliditet (%) 72,2 

 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2019-10-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stiftelsens intäkter 
Nettoomsättning 

 
 
 
 
 

2 

-2020-12-31 
(15 mån) 

 
 
 

414 650 
Gåvor  798 462 
Bidrag  2 926 950 

 
  Stiftelsens ändamålskostnader 

 4 140 062 

Ändamålskostnader  -2 386 094 
Insamlingskostnader  -431 318 
Administrativa kostnader 4, 5 -229 204 

  -3 046 616 

Verksamhetsresultat 
 

1 093 446 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

  

1 899 
  1 899 
Resultat efter finansiella poster  1 095 345 

Resultat före skatt 
 

1 095 345 

Årets resultat  1 095 346 
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Balansräkning Not 2020-12-31 
 
 

TILLGÅNGAR   

Omsättningstillgångar 
  

Kortfristiga fordringar 
Aktuella skattefordringar 

  

2 768 
Övriga fordringar  9 621 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 90 193 
  102 582 

Kassa och bank 
 

1 414 803 
Summa omsättningstillgångar  1 517 385 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

1 517 385 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

Eget kapital 
Fritt eget kapital 
Årets resultat 

  
 

1 095 346 
  1 095 346 
Summa eget kapital  1 095 346 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  

199 251 
Aktuella skatteskulder  14 072 
Övriga skulder  108 466 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 100 250 
Summa kortfristiga skulder  422 039 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  
1 517 385 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 

 
Riktlinjer från Giva Sverige tillämpas. 

 
Intäktsredovisning och kostnader 
Verksamhetsintäkter 

 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas. 

 
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 

 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar 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 inte ett bidrag är det en gåva. 

 
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 

 
Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren 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 kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget 
avser att täcka. 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att 
få. 

 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. 

 
 

Verksamhetskostnader 
 

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, (medlems-), insamlings- och 
administrationskostnader 

 
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt 
stadgarna. 
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Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens 
samtliga givare, dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer. Insamlingskostnader består av 
reklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med 
insamlingsaktiviteter. 

 
Administrationskostnader 
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisationen. 
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Exempel på sådana kostnader är 
styrelsemöten, revision av själva organisationen och administrativa system. Om en kostnad varken avser 
ändamål, medlemsvård/ -värvning eller insamling hänförs den till administrationen. 

 
Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. 

 
Skuld för ej nyttjade bidrag 
I de fall stiftelsen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld. 

 
Nyckeltalsdefinitioner 
Insamlade medel 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Årets resultat 

 
Eget kapital 
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. 

 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

 
 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning  
 2019-10-01 
 -2020-12-31 

Nettoomsättningen per rörelsegren 
Donationer från företag 

 

649 551 
Övrig försäljning 414 650 
Verksamhetsbidrag organisationer 2 926 950 
Privata donationer 148 912 

 4 140 063 

Assently: 4c6686b2ee65c848dfc944c83fa5ccaf70c417d04a00a7a566c40950badf764a3eeebcb4bf2a45276298c947114cdf508fafe8ca9d94f2d0a49c20a3fd69a769Assently: b42cf7c589ebade8bccbc9e7419f6aba56aec2e0e232291b36a8aaab358f72ae6d3b107905c54d5c9c3e6b694c891af01333bf81226eba54cbd48645fef9a9d4



Insamlingsstiftelsen Project Playground 
Org.nr 802481-3092 

11 (13) 
 

 
 

Not 4 Anställda och personalkostnader  
2019-10-01 

-2020-12-31 
 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 3 
Män 0 

3 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och verkställande direktör 660 000 
Övriga anställda 620 487 

1 280 487 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 27 000 
Pensionskostnader för övriga anställda 31 005 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 381 096 

439 101 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 1 719 588 

Not 5 Medelantalet anställda 
2019-10-01 

-2020-12-31 

Medelantalet anställda 3 

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2020-12-31 

Förutbetalda hyror 58 872 
Upplupna intäkter 22 342 
Övriga poster 8 979 

90 193 
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Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 2020-12-31 

Upplupna lönekostnader 63 638 
Upplupna förvaltningskostnader 25 000 
Upplupna övriga kostnader 11 612 

 100 250 
 
 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Styrelsen följer aktivt utvecklingen av utbrottet av coronaviruset Covid-19 och vidtar löpande åtgärder 
för att begränsa eventuell påverkan på verksamheten. 
Styrelsen kan i dagsläget inte bedöma omfattningen av den eventuella påverkan (om någon) som 
utbrottet kan komma att få på stiftelsens resultat och verksamhet efter räkenskapsårets slut. 
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