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Förvaltningsberättelse 
 
Spädbarnsfonden har funnits sedan 1986 och verksamheten sammanfattas i fyra områden, stöd, 
information, utbildning och forskning. Föreningens syfte är: 
 
 Stödja familjer som mist spädbarn 
 Verka för ändamålsenlig information, utbildning samt fortbildning om spädbarnsdöd 
 Befrämja forskning om spädbarnsdöd 
 Verka för en opinionsbildning samt samhällsupplysning om spädbarns hälsa och spädbarnsdöd 
 Stärka och utveckla nationell och internationell samverkan om spädbarnsdöd 

 
Spädbarnsfonden är en ideell förening. Lokal stödverksamhet finns i 15 distrikt i Sverige med en 
distriktsansvarig medlem samt flera kontaktpersoner i varje distrikt. 
 
Resultat och ställning 
 
   2014 2013 2012 2011 
Verksamhetens intäkter tkr 979 1 306 1 480 2 350 
Balansomslutning tkr 1 586 1 890 2 020 2 277 
Medeltal anställda  2 2 2 2 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Under året har Spädbarnsfonden fått ett beviljat bidrag från Socialstyrelsen på SEK 50 000 samt  
SEK 50 000 från Stockholms Läns Landsting. 
 
I augusti anordnades en familjehelg för föreningens medlemmar i Varberg. Helgen erbjöd riktade 
aktiviteter för hela familjen så som samtalsgruppen, minnesstunder, vindsurfing och 
pysselverkstad. Under helgen deltog 160 personer varav 80 vuxna och 80 barn. I november 
anordnades Stilla dagar på Marielund, Ekerö. Helgen bjöd samtal, tystnad och meditation. Totalt 
deltog 11 personer.  I distrikten har flertalet minnesstunder, samtalsgrupper samt andra aktiviteter 
regelbundet arrangerats.  
 
Spädbarnsfonden har under 2014 delat ut forskningsstipendium till doktoranden Lena Liljeström på 
20 000 kr för forskningsprojektet ”Övervakning av foster med skalpprov under förlossning – nya 
markörer för syrebrist. Spädbarnsfonden har även delat ut forskningsstipendium till Erika Schytt på 
40 000 kr för forskningsprojektet ”Graviditetsutfall i relation till moderns födelseland – en nationell 
registerstudie”.  
 
Medlemmar 
 
Föreningen har sammanlagt cirka 3000 medlemmar i Sverige, vilka är såväl föräldrar och syskon 
som förlorat barn samt stödmedlemmar eller organisationer som vill stödja föreningen. 
Spädbarnsfonden erhåller inget statligt stöd, utan bärs helt av ideella krafter och enskilda gåvor och 
medlemsavgifter. 
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Anställda 
 
Kansliet har ett samordningsansvar för arbetet i distrikten samt ansvar för uppdatering av hemsida, 
medlemsadministration, ekonomi, fakturering och försäljning. Kansliet arbetar med rådgivning till 
organisationer eller yrkesverksamma som kommer i kontakt med familjer i sorg.  
Kanslichefen har under verksamhetsåret varit föräldraledig halvtid.  
 
I mitten av november anställdes en administratör och 1 december anställdes en samordnare. 
Kanslichefen avslutade sin tjänst den 31 december och personerna från Föreningsrådet avslutade 
sina uppdrag i Spädbarnsfonden 
 
Ideella insatser 
 
Föreningen har 15 distriktssamordnare i Sverige Den lokala verksamheten är kärnan i föreningen 
och kan exempelvis vara att ge stöd till familjer som förlorat barn. Distrikten har till uppgift att 
förmedla stöd till medlemmar, organisera lokal verksamhet såsom medlemsträffar, samtalsgrupper 
och minnesstunder. Många distrikt arrangerar även andra former av träffar som exempelvis 
föreläsningar, Stor och Liten träffar, kransbindningar, träffar för anhöriga, träffar för far och 
morföräldrar och vänta barn igen-träffar. Distrikten har även ett ansvar att informera 
vårdinstitutioner om föreningens verksamhet. 
 
Förvaltning 
 
Styrelsen, som har bestått av fem ledamöter, har under 2014 hållit 12 möten varav 9 per telefon 
och 3 vid sammankomster. Styrelsens möten har innefattat arbete med finansiering, framtids- och 
strategifrågor, samarbete med andra organisationer och samarbetspartners samt 
utbildningsplanering. Ingen ersättning utgår till styrelseledamöter. 
 
Spädbarnsfondens revisor är: Björn Börjesson, auktoriserad revisor Konrev Konsultation och 
Revison. 
 
I och med den under vintern gjorda uppdateringen av FRIIS kvalitetskod kommer en av föreningens 
revisor granskad kodrapport samt effektrapport att publiceras på föreningens hemsida i vår. 
 
Information 
 
Spädbarnsfonden innehar plusgirokonto nr: 90 02 12-2 samt bankgiro nr: 900-2111. 
 
Spädbarnsfondens hemsida är en mötesplats för människor i sorg och en informationskanal för 
föräldrar i allmänhet. Hemsidan har under verksamhetsåret uppdaterats med relevant information 
om spädbarns hälsa, död och stöd till familjer. Under året har arbetet med en ny hemsida pågått 
och denna planeras att bli klar under 2015. 
 
Spädbarnsfondens kampanj Solvända fortsatte även under 2014 och har som syfte att samla in 
pengar till förmån för forskning kring spädbarnsdöd, både före födseln och efter förlossningen. 
Totalt samlades det in 110 000 kr under 2014. 
 
Spädbarnsfondens kampanj ”Denna sida upp” där allt överskott från sålda produkter går till 
Spädbarnsfondens verksamhet och för att minska antalet barn som dör i plötslig spädbarnsdöd. 
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Under 2014 fortsatte samarbetet och bodyn går att köpa både genom Spädbarnsfonden och 
Geggamojas webbutik.  
 
Karin Ekberg, dokumentärfilmare, har under året samarbetat med Spädbarnsfonden med sitt 
filmprojekt ”En ängel i familjen”. 
 
Under verksamhetsåret har samarbetet fortskridit med samarbetsorganisationen SAMS- Samarbete 
för Människor i Sorg, som består av föreningarna Spädbarnsfonden, Riksförbundet SPES (Suicid 
Prevention och Efterlevandes Stöd), VSFB (Vi Som Förlorat Barn), VIMIL (Vi som Mist någon Mitt I 
Livet), Riksförbundet Änkor och Änkemän och FEBE. I oktober anordnade SAMS konserten ”Ett ljus i 
Mörkret”. I samband med konserten hölls en utbildning i sorg och stödjande verksamhet. 
Spädbarnsfonden var representerade genom SAMS på Almedalsveckan som ägde rum första veckan 
i juli på Gotland. 
 
I december 2014 utkom den sjunde utgåvan av Spädbarnsfondens Magasin som skickades ut till alla 
medlemmar. Magasinet trycktes totalt i 2000 exemplar 
 
Spädbarnsfonden gick genom, Henrik Ahlstrand, en debattartikel publicerad den 3 november i 
Sydsvenskans webbversion med titeln ”Det går att rädda fler dödfödda barn”. 
Sydsvenskan och DN har i två olika artiklar skrivit om Spädbarnsfondens stödverksamhet och dess 
samtalsgrupper. 
 
Spädbarnsfonden skickade i oktober ut enkätfrågor till riksdagspartierna i syfte att fråga om vad 
varje enskilt parti vill göra för att minska spädbarnsdödligheten. Responsen var god och svaren 
finns publicerade på Spädbarnsfondens hemsida. 
 
Spädbarnsfondens sida på Facebook har under året utvecklats till en informativ sida med över 4300 
”likes”. 
 
 

   2014 2013 

Antal besök hemsida  83 000 71 000   

Antal nya medlemmar  46 34 

Antal läsare av magasinet  2 000 5 000 

Antal deltagare familjehelg 160 120 

Antal ”likes” på Facebook  4 300 3 900 

 
 

 
Framtida utveckling 
 
För att utveckla vår stödverksamhet kommer en utbildningshelg för våra distriktssamordnare att 
anordnas i mars 2015 på Sigtuna Stiftelsen. Spädbarnsfonden kommer under året att presentera en 
helt ny webb plattform. Även ett seminarium planeras att genomföras under hösten 2014. 
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Resultaträkning           Not            2014                      2013
             
Verksamhetsintäkter                                                       2    
Medlemsavgifter                                                                                         193 500  190 200   
Insamlade medel/gåvor                                                                             582 348                         652 226                                                                                        
Försäljning, reklam och annonser                                                               72 099                           90 241 
Bidrag                                                                                                            101 200                         256 250           
Övriga verksamhetsintäkter                                                                        30 150                         117 519          
 
Summa verksamhetsintäkter                                                                   979 303                      1 306 436                                                       
 
Verksamhetskostnader                                                  3 
Handelsvaror                                                                                                -46 596                           -23 879 
Övriga externa kostnader                                                                         -968 689                        -821 288  
Personalkostnader                                                           4                        -436 371                        -445 819 
Avskrivningar                                                                                                  -2 642                              -1 276  
 
Summa verksamhetskostnader           -1 454 298                        -1 292 262
     
 
Verksamhetsresultat                                                                               -474 995          14 174 
 
Resultat från finansiella investeringar 
Ränteintäkter                                                                                                  1 809                               6 049 
Räntekostnader                                                                                                -681                                   -80  
 
Summa resultat från finansiella investeringar                                         1 128                               5 969 
 
Resultat efter finansiella poster                                                            -473 867                             20 413                
    
 
Årets resultat                                                                                           -473 867                              20 413 
 
Fördelning av årets resultat 
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)                              -473 867                               20 413 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar  
från tidigare år 
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar 
som erhållits men inte utnyttjats under året.                                     -38 529                               -45 699 
 
 
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital                              -512 396                             -25 556 
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 
 
Tillgångar 

 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 6 18 410 1 331 
 
Summa anläggningstillgångar  18 410 1 331 
 
Omsättningstillgångar 
 
Varulager m.m 
Handelsvaror   49 821 86 908 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar    44 928 37 456 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter       103 877           26 022 
 
Kassa och bank                                  1 369 595                         1 737 908

                                         
 
Summa omsättningstillgångar                                  1 565 221                         1 888 294

  
 

Summa tillgångar                                                            1 586 631                      1 889 625 
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 
 
Eget kapital och skulder 

 
Eget kapital 
Ändamålsenliga medel   360 941                        322 412 
Balanserat kapital   908 810                                1 421 206  
 
Summa eget kapital                          1 269 751                               1 743 618
  
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   178 539    39 360 
Övriga kortfristiga skulder     34 007      3 724 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 104 334  102 923 
 
Summa kortfristiga skulder   316 880  146 007 
 

Summa eget kapital och skulder                     1 586 631                               1 889 625 
 
 
Ställda säkerheter   Inga  Inga 
 
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga 
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Noter 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Spädbarnsfondens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs Styrande linjer för årsredovisning.  
I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI. Uppställningen av 
resultaträkningen har ändrats så att den följer FRIIs Styrande riktlinjer. Även 2013 års belopp har 
ändrats för att få överensstämmelse med åren. 
 
Verksamhetsintäkter 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
 
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. 
Intäkten ska motsvara tillgången anskaffningsvärde. 
 
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas normalt enligt 
kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då 
gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och 
organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. 
 
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när någon form av kontant betalning erhållits i 
Spädbarnsfondens butik. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar betalningar för medlemskap i ideella föreningar. Medlemsavgifter 
intäktsförs vid inbetalning från medlem. 
 
Insamlade medel 
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, 
samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även 
testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel 
med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken. 
 
Med gåva anses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör 
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. 
Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. 
 
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, d.v.s. försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. 
Erhållna gåvor redovisas netto, d.v.s. efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader. 
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Bidrag 
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhållit från en bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. 
 
Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom Socialstyrelsen och landsting. Om bidraget är 
till för att täcka specifika kostnader, exempelvis ett administrationsbidrag ske intäktsredovisning på 
ett sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. 
Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte 
kommer att återkrävas. 
 
Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. 
 
Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. 
 
 
Tillgångar och skulder 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas 
följande avskrivningstider: 
 
Inventarier   3 år 
 
Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
Lager av handelsvaror 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
 
Ändamålsbestämda medel 
Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas insamlade medel där givaren eller 
styrelsen angett det ändamål som medlen ska användas till men där organisationen ännu inte 
åsamkats utgifter för detta ändamål. Spädbarnsfonden har ändamålsbestämda medel avseende 
forskningsdonationer. 
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Not 2  Verksamhetsintäkter 
 
Av årets verksamhetsintäkter på 979 298 kr har 683 548 kr samlats in som gåvor och bidrag på 90-
kontot 
 
Not 3 Administrationskostnader 
 
Administrationskostnader uppgår till 141 273 kr 
 
Not 4  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 
Antal anställda 2014 2013 
Kvinnor   2   2 
 
Totalt                        2                                2 
    
 
Löner och andra ersättningar: 
Övriga anställda                                                            417 547                           337 618 
 
Totala löner och ersättningar 
 
Sociala kostnader              124 950 100 294  
(varav pensionskostnader)                24 509   21 552  
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Not 5  Eget kapital 
  
                                   Reservering för forskningsfonden       Balanserat kapital     Totalt eget kapital 
 
Ingående balans                 322 412                                              1 421 206                         1 743 618 
Reserveringar                        38 529                                                  -38 529 
Årets resultat                                                                                     -473 867                     -473 867 
                                               360 941                                                 908 810                         1 269 751   
 
Not 6  Inventarier, verktyg och installationer 
 
    2014-12-31                  2013-12-31 
  
Ingående anskaffningsvärden             37 630                       37 630 
-Inköp             19 721                                 0 
-Försäljningar och utrangeringar                                                             0                                          0 
 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden                             57 351                                37 630 
 
Ingående avskrivningar                                                                  -36 299                                -35 023 
-Försäljningar och utrangeringar                                                             0                                           0 
-Avskrivningar                                                                                     -2 642                                  -1 276 
 
Utgående ackumulerade avskrivningar                                       -38 941                                -36 299 
 
Utgående restvärde enligt plan                                                      18 410                                   1 331 


