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INNEHÅLL



Föreställ dig att du går i årskurs 9. Sista terminen att 
arbeta för att kunna nå de mål och drömmar du har. 
Och så drar en pandemi in över världen som vänder 
upp och ner på allas vår vardag.

Förra läsåret var ett speciellt läsår. Innan sommaren 
rapporterade MuCF, Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor, att ännu fler elever än 
förut riskerar att inte klara grundskolan och att 
ojämlikheten kan komma att öka. Detta från en nivå 
där det 2019 fanns skolor där så många som 7 av 10 
elever inte blev behöriga till gymnasiet.

Det finns en överhängande risk att snaran dras åt 
på många håll. Företag tvingas omprioritera och 
kommuner kämpar för att nå ut med rätt insatser. 
Samtidigt ska vi komma ihåg att varje individ som 
inte klarar skolan innebär en enorm förlust för 
individen, men också för samhället i stort. Det finns 
en risk för en ond cirkel som kan komma att få stora 
konsekvenser för vårt samhälle på lång sikt. Därför 
är det av allra största vikt att mobilisera och prioritera 
rätt i detta läge, snarare än att dra åt snaran.

Jag är så stolt över att vi på Läxhjälpen kunde 
göra en snabb omställning och kraftsamla under 
läsåret 2019/2020. Där vi haft möjlighet har 
Läxhjälpsprogrammet fortsatt som vanligt, i övriga 
skolor och för elever som inte kunnat komma till 
skolan togs snabbt ett digitalt program fram. Att köra 
på, att prioritera rätt, är otroligt viktigt för att motverka 
ovan nämna onda cirkel.

Jag är stolt över alla medarbetare, våra 
samarbetspartners och inte minst läxhjälparna. 
Våra verkliga hjältar som går till jobbet, som visat 
på flexibilitet när det behövts som mest och som 
fortsätter att kämpa tillsammans med eleverna. 

Det är nu glädjande att rekordmånga skolor i 
landet inlett ett samarbete med Läxhjälpen till 
nästkommande läsår. Syftet är som alltid att genom 
kvalitativt, kontinuerligt och långsiktigt arbete öka 
gymnasiebehörigheten för elever som riskerar att inte 
klara grundskolan. Vi kommer framöver att kunna 
påverka resultaten i positiv riktning för fler elever, 
skolor och områden än någonsin. 

Henrik Szabo
Generalsekreterare Stiftelsen Läxhjälpen
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Den senaste statistiken från Skolverket visar en svag 
positiv utveckling avseende gymnasiebehörigheten i 
Sverige jämfört med förra året. Samtidigt stod det 16 
480 elever på skolavslutningen i juni utan att ha klarat 
grundskolan och utan förutsättningar att forma sin egen 
framtid. År 2015 var den siffran 14 000. 

Beräkningar visar att en person som inte klarar skolan 
kan kosta samhället 12 miljoner kronor under sin livstid*. 
Det finns skolor i Sverige idag där 7 av 10 elever inte når 
gymnasiebehörighet. 

Skolverkets egna analys säger att föräldrarnas 
utbildningsbakgrund är den högst avgörande faktorn för 
huruvida man uppnår gymnasiebehörighet. Statistik visar 
att 93 % av eleverna vars föräldrar har eftergymnasial 
utbildning är behöriga till något nationellt program 
jämfört med 77 % av eleverna vars föräldrar har högst 
gymnasieutbildning. Skolans utmaningar är inte längre ett 
”förortsproblem”. De 20 kommuner med lägst skolresultat 
i landet är glesbygdsområden. Den ojämlika skolan är ett 
faktum.

Mot den bakgrunden arbetar Stiftelsen Läxhjälpen 
med finansiering och stöd från näringslivet, kommuner, 
stiftelser och privatpersoner för att få fler unga att klara 
skolan – att höja sina betyg, sin studiemotivation, sitt 
självförtroende och öka sina möjligheter till fortsatta 
studier och framtida jobb. 

Att investera i Läxhjälpen är att investera i framtiden. 
Tillsammans med samarbetspartners gör Läxhjälpen en 
konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtid. 
Genom att rikta stödet dit det behövs som allra mest och 
genom Läxhjälpsprogrammets unika metod nås konkreta och 
signifikanta resultat.

Läxhjälpen höjer inte bara betyg, utan bidrar också till ökad 
trygghet och att färre unga hamnar utanför arbetslivet. 
Dessutom bidrar Läxhjälpsprogrammet till motiverande möten 
mellan eleverna och universitets- och högskolestudenterna 
som resulterar i förebilder, samt bygger broar mellan unga och 
näringslivet. Läxhjälpen är en konkret insats för en mer jämlik 
skola.

OJÄMLIKHETEN I SKOLAN FORTSÄTTER ATT ÖKA

OJÄMLIKETEN I SKOLAN FORTSÄTTER ATT ÖKA

* Källor: spsm.se, friends.se, skolvärlden.se, SOU 2016:94

Idag finns det skolor där 
endast 3 av 10 elever tar 

sig vidare till gymnasiet och 
Skolverket rapporterar om 
kraftigt ökade skillnader 

mellan skolor.



Verksamhetsbeskrivning
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med stöd 
från näringslivet, kommuner, stiftelser och privatpersoner 
bedriver ett riktat och resultatfokuserat Läxhjälpsprogram för 
elever som riskerar att inte klara grundskolan, så att de når 
gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. 

Kärnideologi
Positiv förändring på individ- och samhällsnivå 
(motivation, långsiktighet, innanförskap).

Vision
Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att 
klara skolan och forma sin egen framtid.
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Elever som saknar godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen följer ett unikt, gratis och 
strukturerat Läxhjälpsprogram med målet att nå gymnasiebehörighet och komma 
närmare sina drömmar. 

Läxhjälparna är avlönade universitets- och högskolestudenter som följer sina elever 
under minst en termin. De blir förebilder, får en ingång i arbetslivet samt får en 
utbildning i pedagogik och ledarskap innan de börjar arbeta.  

Läxhjälpen är kontinuerlig. I varje grupp går 15 elever som får hjälp av 3 anställda 
läxhjälpare som kommer från olika studieinriktningar. Grupperna ses två gånger 
i veckan, tre timmar varje gång och samma elever och läxhjälpare jobbar mot 
det gemensamma målet; att alla elever ska komma in på gymnasiet med ett gott 
självförtroende.   

Verksamheten finansieras genom samarbeten med företag, kommuner, skolor, fonder, 
stiftelser, filantroper och privatpersoner. 

Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor i Sverige som ligger under rikssnittet i 
gymnasiebehörighet och som har en stor andel elever som inte klarar grundskolan.  

Resultat mäts, utvärderas och publiceras kontinuerligt. Resultaten baseras på 
betygsutvecklingen för eleverna i Läxhjälpsprogrammet, samt utvärderingar med 
elever, medarbetare och samarbetsskolor.

7KONCEPT

LÄXHJÄLPENS KONCEPT



Under 2019 genomfördes en större 
organisationsförändring på kanslinivå med syfte 
att ytterligare stärka organisationen och skapa 
förutsättningar för framtida tillväxt och spridning av 
Läxhjälpsprogrammet till elever i målgruppen. 

För att säkerställa kvaliteten samlar Läxhjälpen i 
slutet av varje läsår in läxhjälpselevernas betyg 
med hjälp av skolor och huvudmän och går igenom 
resultaten, samt jämför dem med föregående läsår. 
Även effektmätningar i form av elevenkäter utförs 
där varje elev fyller i enkäten i början av varje läsår 
samt i slutet av läsåret. Även detta säkerställer 
kvaliteten på läxhjälpspassen samt ger en överblick 
över potentiella förbättringar att implementera i 
verksamheten. 

Våren 2020 gick 16 480 elever ut grundskolan 
utan behörighet till gymnasiet och i vissa skolor 
så många som hela 7 av 10 elever. Varje elev 
som inte klarar skolan är ett misslyckande. 
Ett misslyckande som riskerar att leda till ett 
långvarigt utanförskap som innebär enorma 
konsekvenser inte enbart för individen, utan för 
hela samhället. 

Enligt skollagen ska alla barn ha rätt till 
en likvärdig utbildning oberoende av kön, 
geografisk hemvist, eller sociala och ekonomiska 
förhållanden. 

Så ser verkligheten inte ut idag. Med 
Läxhjälpens program får skolan hjälp med det 
kompensatoriska uppdraget och eleven får, 
förutom godkända betyg, en förebild, någon som 
har tid att lyssna, förklara färdigt och som är en 
dörröppnare och inspiratör till fortsatta studier och 
möjligheter. 

Läxhjälpsprogrammet får elever som riskerar att 
inte klara grundskolan att nå gymnasiebehörighet 
och är en konkret lösning på utanförskap, 
segregation och den ojämlika skolan. Målet är 
att varje elev som deltar i Läxhjälpsprogrammet 
ska komma in på gymnasiet och de ska göra det 

med ett ökat självförtroende, bättre studieteknik och 
ökad lust att studera vidare. 

Varje år ämnar verksamheten att kunna utöka 
antalet elevplatser på Läxhjälpsprogrammet samt 
bedriva verksamhet på fler skolor och orter. Målet 
är att 3 000 elever ska delta i Läxhjälpsprogrammet 
2025.  

Läxhjälpen vill medverka till ett samhälle där det 
inte spelar någon roll vart du bor eller vad dina 
föräldrar har för utbildningsbakgrund, där varje elev 
har lika förutsättningar att klara grundskolan med 
självförtroende inför framtiden. 

Därutöver ska Läxhjälpen vara en självklar aktör 
för skolor, politiker, offentliga tjänstemän och 
journalister att vända sig till i frågor som rör en 
likvärdig skola.

Hur nås målen?
Genom Läxhjälsprogrammet genomförs ett aktivt 
arbete för att få fler elever som riskerar att inte klara 
grundskolan att nå gymnasiebehörighet. Sedan 
Läxhjälpens start har resultat mätts, som tydligt 
visar att elever som deltar i Läxhjälpsprogrammet 
höjer sina betyg i högre utsträckning än deras 
klasskamrater.
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9SAMARBETSSKOLOR

Läxhjälpen vänder sig till högstadieskolor där  andelen 
avgångselever som når gymnasie behörighet ligger 
under rikssnittet. 

Här bedrevs verksamhet läsåret 19/20:

A. GÖTEBORG STAD
Bergsjöskolan
Frejaskolan
Frölundaskolan
Gårdstensskolan
Hjällboskolan
Lövgärdesskolan
Nytorpsskolan
Ryaskolan
Sannaskolan
Sjumilaskolan
Vättleskolan

B. MÖLNDALS KOMMUN
Fässbergsskolan

C. LANDSKRONA STAD
Seminarieskolan

D. MALMÖ STAD
Apelgårdsskolan
Johannesskolan
Rönnenskolan
Värner Rydénskolan

H. STOCKHOLM STAD
Farsta grundskola
Hagsätraskolan
Hjulsta grundskola
Husbygårdsskolan
Järvaskolan
Kista grundskola
Lillholmsskolan
Rinkebyskolan
Skarpatorpsskolan
Smedshagsskolan

I. HANINGE KOMMUN
Brandbergsskolan
Söderbymalmsskolan

J. UMEÅ KOMMUN
Bräntbergsskolan
Ersängsskolan
Grubbeskolan
Ålidhemsskolan

K. SUNDSVALL
Bergsåker skola
Hagaskolan
Höglundaskolan
Vibackeskolan

E. NORRKÖPING
Borgsmoskolan
Navestadsskolan
Klingsborgsskolan

H. 

F.

A. 

C. 

G. I. 

C. B. 

B.

F. VÄSTERÅS STAD
Nybyggeskolan
Pettersbergsskolan
Skiljeboskolan

G. SÖDERTÄLJE KOMMUN
Hovsjöskolan
Ronnaskolan

E.

J.

K. 

D. 

SAMARBETSSKOLOR
100% av  

samarbetsskolorna har 
sett positiva effekter på 

eleverna som följer  
Läxhjälpsprogrammet.



Läxhjälpen finansieras genom stöd från 
och samarbeten med företag, kommuner, 
skolor, fonder, stiftelser, filantroper och 
privatpersoner.

Alla samarbeten bygger på långsiktiga 
engagemang med fokus på kvalitet 
och hur man tillsammans kan stärka 
målgruppen på bästa sätt. Allt för att nå 
så hållbara resultat som möjligt.

Tack vare finansiering från 
samarbetspartners kan Läxhjälpen 
varje år hjälpa fler elever, utveckla samt 
expandera verksamheten till fler orter och 
tillsammans sträva mot visionen; att alla 
elever ska växa upp med förutsättningar 
att klara skolan och forma sin egen 
framtid.

Läxhjälpens partnerskap har ett 
tydligt fokus på konkreta och mätbara 
resultat där man genom statistik, citat, 
bilder, videos och storytelling på årlig 
basis kan presentera vad stödet från 
verksamhetens samarbetspartners 
resulterar i.

Ett partnersamarbete kan se olika ut 
beroende på varje partners önskemål 
och förutsättningar. Samarbetena 
sträcker sig från lokalt finansierade 
elevplatser, till regionala, digitaliserings- 
och huvudpartners. Detta görs genom 

att avtal från ett till tre år knyts mellan 
samarbetspartnern och Läxhjälpen, 
men kan i vissa fall också utgöras 
av en engångsgåva. Ett flertal pro 
bono-partners levererar stöd i form av 
tjänster till Läxhjälpen.

Att investera i Läxhjälpen är att 
investera i framtiden. Tillsammans 
görs en konkret insats för att höja 
kunskapsnivån hos Sveriges elever 
och framtida arbetskraft. Detta ser 
Läxhjälpen samt samarbetspartners 
som en stor samhällsvinst.

Vinsterna är, enligt verksamhetens 
partners, både kort- och långsiktiga, 
på såväl individnivå som på 
samhällsnivå.

Andelen elever som klarar 
grundskolan ökar i områdena vilket 
bidrar till en trygg framtid för eleverna, 
en ökad anställningsbar generation 
samt en ökad trygghet i samhället 
med minskad skadegörelse.

Samtidigt tillhandahålls extrajobb åt 
hundratals studenter som, förutom en 
extra inkomst, får en rik erfarenhet på 
CV:t för framtida jobb.
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UNDER ÅRET HAR...

... två nya personer anställts till 
kansliet, Frida Lind, projektledare 
digitalisering och Isabella Tiderman, 
administratör och koordinator.

…flera nya coacher anställts. 

… flertalet nya partners inlett 
samarbete med Läxhjälpen. Flera har 
växlat upp och blivit huvudpartners. 
Även nya - finansiärer och pro-bono - 
har tillkommit. 
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DET DIGITALA 
LÄXHJÄLPSPROGRAMMET: 
FÖR ELEVER I 
GLESBYGDSOMRÅDEN

Med ett grundstöd från Vinnova 
på 1,8 miljoner kronor har 
Läxhjälpsprogrammet kunnat 
digitaliseras med syfte att stötta elever 
i bruksorter och glesbygdsområden 
som riskerar att inte klara grundskolan. 
Det digitala Läxhjälpsprogrammet 
kommer först att etableras i Mora 
kommun och ambitionen är att det ska 
växa i hela Sverige. 

LÄXHJÄLPEN STARTADE UPP I 
UMEÅ OCH SUNDSVALL

Tack vare ett samarbete med 
Länsförsäkringar Västerbotten och 
AB Bostaden har 60 elever på fyra 
skolor i Umeå erbjudits en plats på 
Läxhjälpsprogrammet... 

... och tack vare stöd från Amasten, 
Riksbyggen och Postkodsstiftelsen 
har även 60 elever på fyra skolor 
i Sundsvall erbjudits en plats på 
Läxhjälpsprogrammet. 

KRONPRINSESSPARET  
TRÄFFADE LÄXHJÄLPEN

2014 gjorde de dåvarande 
läxhjälpseleverna Modou och Diana ett 
så starkt intryck på Kronprinsessparet 
att de innan sommaren bjöds in till en 
återträff tillsammans med Läxhjälpens 
generalsekreterare Henrik Szabo. 
Syftet var att följa upp hur det har 
gått samt få en uppdatering om 
Läxhjälpens verksamhet. På plats 
berättade Modou och Diana vilken 
avgörande betydelse Läxhjälpen och 
deras läxhjälpare har haft för dem. 

HÖJDPUNKTER UNDER LÄSÅRET



LÄXHJÄLPEN HAR FLYTTAT

Läxhjälpen har äntligen fått en egen 
fin lokal för Stockholmskontoret på 
Bondegatan 69 på Söder i Stockholm. 
Härifrån kommer kansliets arbete 
att till största delen utgå från, med 
det fortsatta syftet att nå ut till fler 
elever och skolor över hela landet. 
Välkommen!
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GLÖGGMINGEL MED  
SAMARBETSPARTNERS

Läxhjälpen bjöd in sina 
samarbetspartners till det årliga 
glöggminglet. Här redovisades 
Läxhjälpens verksamhetsår och 
politiker, samarbetspartners och 
läxhjälpare fick även en chans att 
diskutera och mingla med varandra. 
Ett stort tack till Läxhjälpens partner 
Bonnierförlagen som stod värd för 
detta evenemang.  

CORONAKRISEN: SNABB 
DIGITAL OMSTÄLLNING

Vårterminen 2020 präglades av unika 
utmaningar på grund av Covid-19 
där flertalet skolor stängde och/
eller hade minskad verksamhet 
och pandemin resulterade i låg 
närvaro och hög sjukfrånvaro. 
Givet samhällssituationen 
tidigarelades digitaliseringen av 
Läxhjälpsprogrammet för att kunna 
stötta upp de elever som fick sina 
studier påverkade av coronakrisen. 
Den digitala lösningen kunde snabbt 
lanseras genom ett samarbete med 
Swedbank. 

LÄXHJÄLPENS SYNLIGHET I 
MEDIA

Två av Läxhjälpens fantastiska 
läxhjälpare, Sohaila och Obi, var med 
på Nyhetsmorgon där de diskuterade 
arbetet som läxhjälpare och hur de 
motiverar sina elever att fortsätta 
kämpa för att uppnå sina mål.

Utöver Nyhetsmorgon har Läxhjälpen 
under året även uppmärksammats av 
Dagens Nyheter, Studio Ett, P4 Ekot 
samt flertalet branschtidningar och 
forum. 

HÖJDPUNKTER UNDER LÄSÅRET



HENRIK SZABO
GENERALSEKRETERARE 
henrik@laxhjalpen.se
076-789 55 74

ISABELLA TIDERMAN
ADMINISTRATÖR/
KOORDINATOR
isabella@laxhjalpen.se
076-316 01 41

13KANSLI

MATILDA SVENSSON
OPERATIV CHEF
matilda@laxhjalpen.se
076-160 19 07

ALEXANDER ROSENBERG
PARTNERSKAPS- OCH 
INSAMLINGSCHEF
alexander@laxhjalpen.se
076-021 75 33

EBBA MYRSTEN
REGIONCHEF NORR
ebba@laxhjalpen.se
072-301 69 70

HELENE HELLMARK KNUTSSON
STYRELSELEDAMOT 

TORE ROBERTSSON
STYRELSELEDAMOT 

HARALD ULLMAN 
ORDFÖRANDE

EVA VON WERNSTEDT
STYRELSELEDAMOT

ALEXANDRA PASCALIDOU 
STYRELSELEDAMOT

ANDERS MILTON
STYRELSELEDAMOT 

JULIA NORÉN
TF. PROJEKTLEDARE
DIGITALISERING
julia@laxhjalpen.se
076-316 01 41

KANSLI OCH STYRELSE

ERICA HAGSTRÖM
REGIONCHEF ÖST
erica@laxhjalpen.se
076-170 45 88

ELISAVET JOHANSSON  
TZIAMPAZIS
REGIONCHEF SYD & VÄST
elisavet@laxhjalpen.se
079-333 93 12





200
Våra elever i åk 9 gick i snitt ut med ett 

meritvärde på 200 vid läsårets slut.

67%
av eleverna som deltog på 

Läxhjälpen är nu behöriga till 
nationellt program på 

gymnasiet. 

15BETYGSRESULTAT

RESULTAT LÄSÅRET 2019/2020

+45p
Eleverna i åk 9 på 

Läxhjälpsprogrammet höjde sitt 
meritvärde med i snitt 45 poäng. 

100%
  av eleverna på Fässbergsskolan, 

Sannaskolan, Järvaskolan 
  och Lillholmsskolan nådde 

  gymnasiebehörighet.

200
Eleverna i åk 9 på Läxhjälpsprogrammet 
gick i snitt ut med ett meritvärde på 200 

vid läsårets slut.
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Läxhjälpens effekt
Sedan starten läsåret 2007/2008 har tusentals 
elever uppnått gymnasiebehörighet tack 
vare Läxhjälpsprogrammet. Utmaningen som 
fanns då och låg till grunden för Läxhjälpens 
start finns än idag, dock i ännu större 
utsträckning. Varje år står flera tusen elever 
på skolavslutningen utan möjlighet att kunna 
studera på gymnasiet till hösten. 2015 var den 
siffran 14 000, i år var den 16 480. Skolverket 
rapporterar att ojämlikheten i den svenska 
skolan fortsätter att öka och att föräldrarnas 
utbildningsbakgrund är den högst avgörande 
faktorn i huruvida du klarar grundskolan. 

I slutet av läsåret 2019/2020 gick 1 170 elever 
på Läxhjälpsprogrammet vilket var i enlighet 
med räckviddsmålen och finansieringsmålen 
för verksamheten under perioden. Antalet 
elever står i relation till Läxhjälpens resurser 
och omsättningen avgör alltid räckvidden. 

Av Läxhjälpens elever nådde 67 % 
gymnasiebehörighet vilket var något lägre 
än året innan. Eleverna höjde sig i snitt med 
45 meritpoäng, vilket var något högre än 
föregående läsår. 

Genom stödet från läxhjälparna uppger 
eleverna att deras självförtroende har höjts 
och att de nu ser ökade möjligheter inför 
sin framtid. Läxhjälpen åstadkommer inte 
endast omedelbara och långsiktiga positiva 
effekter för varje enskild individ, utan genom 
elevernas höjda betyg och uppnådda 
gymnasiebehörighet minskar utanförskapet 
i samhället och bidrar till tryggare områden. 

Framtida ambitioner
Läxhjälpen arbetar ständigt med att förbättra 
kvalitetsarbetet och att fler elever ska klara 
högstadiet och nå gymnasiebehörighet 
med självförtroende inför framtiden. Genom 
att fortsätta bedriva det strukturerade och 
kontinuerliga Läxhjälpsprogrammet, och att 
samtidigt arbeta för att fortbilda läxhjälpare och 
ett än mer strukturerat målarbete, finns stora 
möjligheter att nå högre resultat i framtiden. 

Coronapandemin har påverkat och fortsätter 
påverka alla delar av samhället, och så även 
högstadieelever som ligger i riskzonen att 
inte klara skolan. Då Sveriges elever överlag 
hade betydligt högre frånvaro i skolan under 
vårterminen 2020 resulterade detta även till 
en högre frånvaro på Läxhjälpen, och därmed 
mindre tid för läxhjälparna att stötta eleverna i 
deras skolarbete. Genom en snabb omställning 
till digital läxhjälp för de elever som behövde 
det, så kunde verksamheten säkerställa att det 
inte påverkade resultaten i lika stor utsträckning 
som det hade kunnat göra. 

Hösten 2020 kommer Läxhjälpen lansera en 
digital version av Läxhjälpsprogrammet för att 
kunna stötta elever på fler orter, i områden där 
behovet är som störst. Detta kommer resultera 
i en ökad räckvidd av Läxhjälpsprogrammet så 
att fler elever får chansen att klara grundskolan 
med självförtroende inför framtiden. 

Resultatmätningen
Läxhjälpen samlar in elevernas betyg med 
upparbetade system varje läsår och jämför 
dessa med föregående års betyg. Genom 
denna metod kan man på ett kvantitativt sätt 
mäta och följa elevernas utveckling genom 
Läxhjälpsprogrammet. Detta har gjorts 
kontinuerligt sedan starten läsåret 2007/2008 
och genom åren har ett effektivt system för 
insamlingen och analysen etablerats. Eftersom 
över 1 000 elever går på Läxhjälpen varje år 
så finns det ett stort mätbart underlag. Varje 
elev som Läxhjälpen mäter på har gått på 
Läxhjälpsprogrammet i minst 6 månader, detta 
för att ge ett rättvisande resultat på Läxhjälpens 
påverkan på deras studier. Det genomförs 
även en effektmätning där eleverna fyller i en 
enkät när de börjar på Läxhjälpsprogrammet, 
och samma enkät när de slutar. Genom dessa 
enkäter fångas elevernas attitydförändringar  
inom kategorierna ”tron på sin egen förmåga”, 
”möjligheten att klara skolan” samt ”att forma 
sin egen framtid” upp. 

Framåt finns en ambition att även undersöka 
hur verksamheten långsiktigt påverkar 
deltagarna i Läxhjälpsprogrammet, exempelvis 
elevernas valda gymnasiala studieinriktning, 
studieresultat samt framtida karriärval. Fokus 
ligger alltid på att så många elever som 
möjligt ska nå gymnasiebehörighet och klara 
skolan, men att på djupare plan undersöka 
elevernas utveckling på lång sikt, skulle ge ett 
mervärde och bidra till ett tydligare sätt att se 
Läxhjälpsprogrammet effekt på individen och 
samhället i stort. 



Vi är otroligt imponerade över det arbete som Läxhjälpen gör 
och de resultat som det ger. Förutom ett förbättrat skolresultat 
finns det en styrka i att det är unga vuxna som stöttar och 
hjälper ungdomarna.” 

- Malin Bosaeus, hållbarhetschef Rikshem

“Det känns att de är ens vänner än lärare de har fina 
personligheter som alltid vill de bästa från oss de vill att vi 
ska lyckas och man kan alltid prata med de om vad som 
helst”

- Elev på Läxhjälpsprogrammet

”Det bästa med Läxhjälpen är att man får hjälp 
med det man behöver och man behöver inte 
skämmas om man inte kan nåt”

- Elev på Läxhjälpsprogrammet

”Det är bara positivt med Läxhjälpen och 
många av våra elever har fått möjlighet att 
höja nivån på sina kunskaper.”

- Lärare på samarbetsskola
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”Jag har alltid velat hjälpa barn och ungdomar och Läx-
hjälpen har gett mig möjligheten att få göra det genom att 
stötta och bygga relationer med eleverna. Det är viktigt att 
eleverna har förebilder där vi kommer från olika bakgrun-
der och har olika erfarenheter som vi kan dela med oss av.”
 
- Läxhjälpare på Läxhjälpsprogrammet

”Vi på Bridgepoint är både glada och stolta över 
vårt samarbete med Läxhjälpen som gör ett otroligt 
viktigt arbete i att stötta ungdomar att kunna få 
gymnasiebehörighet. För oss på Bridgepoint är 
det viktigt att alla ungdomar får möjlighet att nå sin 
fulla potential oavsett var du växer upp eller dina 
föräldrar utbildningsbakgrund.  
 
- Mikael Lövgren, VD Bridgepoint

RÖSTER FRÅN VERKSAMHETEN
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Det var måndagen den 3 september när jag först träffade 
Ragda under läxhjälpspasset på Rinkebyskolan. Hon saknade 
då godkänt betyg i de flesta ämnen och hennes lärare bedöm-
de att hon inte skulle klara grundskolan. Redan under första 
veckan utvecklade vi ett starkt band och vi var fast beslutna att 
tillsammans höja hennes betyg och få in henne på gymnasiet. 

Jag förstod med en gång att Ragda var en oerhört smart tjej 
men som saknade självförtroende. Under varje pass hörde jag 
orden “jag kan inte” flera gånger men jag fick också se självsä-
kerheten i hennes ögon när hon löste det. 

Några månader in på höstterminen så började lärare stanna 
och prata med mig i skolkorridoren, de hade märkt den tydliga 
förändringen gällande hennes självförtroende, målmedvetenhet 
och studiefokus. Efter det första läsåret på Läxhjälpen så blev 
Ragda också utsedd till “Årets klättrare” på skolan för den stora 
förbättringen i hennes studieresultat och motivation.

Trots att jag efter ett år som hennes läxhjälpare valde att sluta 
på skolan för att istället arbeta som coach för Läxhjälpen så 
behöll vi kontakten. Det var viktigt för mig att fortsätta vara en 
del av hennes studier och motivera henne inför proven. 

När Ragda nu stod på skolavslutningen i juni 2020 hade hon 
höga betyg i alla ämnen och i september påbörjade hon sin 
drömutbildning på sin drömskola, naturvetenskapsprogrammet 
på Thorén Business School. Detta sms skrev hon då till mig 
som jag än idag läser flera gånger i veckan och jag kunde inte 
vara stoltare över henne: 

”Tack, för två år sedan visste jag inte vad jag skulle göra med livet. Jag hade 
svårt i skolan och visste inte hur jag skulle klara mig men jag kommer aldrig 
glömma hur du aldrig gav upp på mig. Hela tiden jag hade fel och ropade på dig 
trodde jag att du skulle bli irriterad eller tycka att jag va dum, men du hjälpte mig 
om och om igen. Du log alltid mot mig och gjorde så att jag hade det bra. Du är 
en stor del av mitt liv eftersom utan dig så skulle jag kanske va tjejen du såg 
för 2 år sedan. Inte bara det utan även om du sluta läxhjälp så hjälpte du mig 
fortfarande och helt ärligt så visste jag inte vad jag kunde ha gjort utan dig. Tack 
att du stanna med mig, jag älskar dig mycket.”

RAGDA KOM IN PÅ SIN DRÖMUTBILDNING  
- TACK VARE LÄXHJÄLPEN!

Texten är skriven av Isabella, före detta läxhjälpare på Rinkebyskolan



MALAK FICK PRAKTIKPLATS VIA LÄXHJÄLPENS 
SAMARBETSPARTNER 

Malak arbetar som läxhjälpare på Hjällboskolan i Göteborg 
vid sidan om sina studier till Byggproduktionsledare. När det 
var tid för praktik var praktikplatserna få och coronapande-
mins effekter blev återigen tydliga. Under ett möte med en 
av Läxhjälpens huvudpartners Riksbyggen blev de därför 
tillfrågade om de hade en plats för Malak och beskedet var 
positivt. Idag spenderar hon dagarna som praktikant hos 
dem och är tacksam för all kunskap och erfarenhet som hon 
får. Detta är ett fint exempel på en fördjupad samverkan med 
Läxhjälpens partnerföretag.
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JOHANNES VALDE ATT STUDERA TILL LÄRARE 
EFTER SIN ERFARENHET PÅ LÄXHJÄLPEN 

Under läsåret 2019/2020 arbetade Johannes som läxhjälpare 
på Hagsätraskolan i Stockholm och blev tidigt uppskattad av 
elever, kollegor och skolpersonal. Som för flera andra läx-
hjälpare blev tiden han spenderade på att hjälpa eleverna att 
klara grundskolan så värdeskapande att han valde att byta 
studieinriktning från ekonomi till lärarprogrammet. “Jag tyckte 
verkligen om att plugga ekonomi, så det var ju inte helt lätt att 
byta från. Men tack vare Läxhjälpen visste jag att jag var på 
väg mot något ännu bättre, något ännu mer ’jag’.”





En person som inte klarar skolan kan i snitt kosta samhället 
12 miljoner kronor* under sin livstid. 
Läxhjälpsprorammet kostar 12 000 kronor/elev under ett 
år. Ett år som garanterar höjda betyg och stärkt motivation. 
Detta ser Läxhjälpen och deras partners som en enorm 
samhällsvinst.

Läxhjälpens partners finansierar ett antal läxhjälpsplatser 
för elever på skolor med stora behov, under minst en termin. 
Läxhjälpen är icke vinstdrivande och därmed används 
eventuellt överskott till fler läxhjälpstimmar där behovet är 
som störst. Samtidigt arbetar verksamheten aktivt för att 
minimera de administrativa kostnaderna. 

* Källor: spsm.se, friends.se, skolvärlden.se, SOU 2016:94
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande 
insamlingsstiftelse som bedriver ett riktat 
och resultatfokuserat Läxhjälpsprogram för 
högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så 
att de når gymnasiebehörighet med självförtroende 
inför framtiden. 

Den svenska skolan blir allt mer ojämlik. Det spelar allt 
större roll var du som barn växer upp, vilken skola du 
går i och vad dina föräldrar har för utbildning. För att 
Sverige ska nå upp till det FN:s globala hållbarhetsmål 
”God utbildning för alla (4)” krävs insatser som ger 
konkreta resultat och som bidrar till att alla elever ges 
en chans till lika förutsättningar.

Läxhjälpsprogrammet är unikt, kostnadsfritt för 
eleverna och levererar tydliga resultat för en utsatt 
målgrupp. Resultat som i förlängningen påverkar såväl 
individ som samhället i stort.  

Läxhjälpsprogrammet finansierias av företag, 
stiftelser, kommunala samarbeten och privata givare. 
Läxhjälpen återrapporterar resultat till partners och 
publikt. Sedan 2007 har Läxhjälpen fått tusentals 
elever att klara skolan och skapat avlönade extrajobb 
för hundratals högskolestudenter.

Vid årsslutet 2019 fanns i organisationen 7 
tillvidareanställda på kansliet (6,5 FTE), 7 
kvalitetssäkrade coacher (á 10h/vecka), 230 
högskolestudenter som ordinarie läxhjälpare (á 6h/
vecka), 75 högskolestudenter som vikarier/inhoppare.

Läxhjälpsprogrammet finansieras av företag, stiftelser, 

kommunala samarbeten och privata givare. Därutöver 
har ett flertal privatpersoner och företag lämnat bidrag 
till Läxhjälpen i samband med exempelvis julgåva eller 
bemärkelsedagar.

Samarbetspartners som investerar i Läxhjälpen får 
återrapporter om utvecklingen för målgruppen.

Utöver finansiering av verksamheten samarbetar 
Läxhjälpen med ett flertal aktörer om probonotjänster 
som ett led i att sänka kostnaderna och fokusera 
intäkterna till ändamålet och Läxhjälpsprogrammet. 

Under 2019 genomfördes en större 
organisationsförändring på kanslinivå med syfte 
att ytterligare stärka organisationen och skapa 
förutsättningar för framtida tillväxt och spridning av 
Läxhjälpsprogrammet till elever i målgruppen. Kansliet 
består i sin nya form av en generalsekreterare, en 
partnerskaps- och insamlingschef, en operativ chef, 
tre regionchefer och en administratör/koordinator 
(50%).

Under 2019 ersattes Maria Arneng av Henrik Szabo 
som ny generalsekreterare. 

Styrelsen utökades från 5 till 6 ledamöter då Helene 
Hellmark Knutsson invaldes som ordinarie ledamot.

I samband med start av höstterminen 2019 höjdes 
läxhjälparnas löner för att ligga på en rimlig nivå och 
samtidigt vara tillräckligt attraktiv för ett extrajobb 
som högskolestudent. I samband med läxhjälparnas 
lönejustering så justerades också kostnadsbilden per 
elevplats i Läxhjälpsprogrammet för första gången 
sedan 2007.

Efter att det första offentliga partnerskapet inleddes 
2017 fortsatte arbetet med att bredda finansieringen 
också till offentlig sektor. Vid årsslutet 2019 hade sex 
partnerskap med offentliga aktörer tecknats. 

Under 2019 inleddes en expansion till Norrland, 
med initial finansiering genom projektstöd från 
Postkodsstiftelsen. Detta har redan under 2019 
möjliggjort uppstart av Läxhjälpsprogrammet i Umeå 
och Sundsvall.

1 170 elever som befann sig i riskzonen att 
inte klara grundskolan följde vid årsslutet 2019 
läxhjälpsprogrammet, som vid samma tidpunkt 
tillhandahölls från Malmö i söder till Umeå i norr. 
Verksamheten bedrevs i 45 skolor med resultat som 
ligger under rikssnittet och i områden där behovet är 
som störst. 

Svensk Insamlingskontroll/90-konto ställer krav om 
minst 75 % ändamålsenliga kostnader. Läxhjälpen 
har ett internt mål om att minst 85 % ändamålsenliga 
kostnader. 
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 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019*

*För att följa verksamhetsåret, det vill säga skolans läsår, har det tagits beslut om att ändra räkenskapsåret till att löpa från första juli till sista juni. Därför presenteras både 
årsredovisningen för kalenderåret 2019 samt det innevarande räkenskapsåret som består av 6 månader 200101-200630.



FLERÅRSJÄMFÖRELSE* 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 12 594 192 11 470 898 9 179 192 11 602 471  8 858 639
Res. efter finansiella poster 656 093 1 525 438 -1 657 526 437 083 119 818
Res. i % av nettoomsättningen 5,21 13,29 -18,05 3,76 1,35
Balansomslutning 8 026 925 6 863 808 4 016 550 7 906 596 5 861 118
Soliditet (%) 42,35 39,96 30,31 36,36 41,59
Avkastning på eget kapital (%) 19,30 77,02 -80,99 16,45 5,03
Avkastning på totalt kapital (%) 8,17 28,05 -27,77 6,34 2,59
Kassalikviditet (%) 169,88 166,56 143,50 157,14 171,22
* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
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RESULTATDISPOSITION

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRENINGENS VINST

Till stämmans förfogande står 
balanserad vinst    2 743 066

Årets vinst       656 093 

  3 399 159

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs    3 399 159

   3 399 159
Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
 resultat- och  balans räkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING  Not 2019-01-01  2018-01-01
  2019-12-31  2018-12-31
VERKSAMHETSINTÄKTER 2
Gåvor  2 880 044  2 147 198

Bidrag   9 714 148  9 323 700

Summa verksamhetsintäkter  12 594 192 11 470 898

VERKSAMHETSKOSTNADER 3,4
Ändamålskostnader  -9 938 760 -8 290 799
Insamlingskostnader  -1 544 888 -921 571
Administrationskostnader  -454 107 -732 250

Summa verksamhetskostnader    -11 937 755 -9 944 620

VERKSAMHETSRESULTAT                                             656 437 1 526 278
  
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 
Ränteintäkter   57 0
Räntekostnader    -401  -840

  -344 -840

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   656 093 1 525 438

ÅRETS RESULTAT   656 093 1 525 438
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BALANSRÄKNING   
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     Not 2019-12-31 2018-12-31

Hyresrätter och liknande rättigheter 5 116 704 0
  116 704 0
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga fordringar  48 750  0
  48 750  0

Summa anläggningstillgångar  165 454  0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR     

Kundfordringar   1 005 000 1 385 300 
Övriga fordringar   88 730 98 951
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  141 936 5 000

  1 235 666 1 489 251

Kassa och bank   6 625 805 5 374 557

Summa kassa och bank  6 625 805 5 374 557 

Summa omsättningstillgångar   7 861 471 6 863 308

SUMMA TILLGÅNGAR   8 026 925 6 863 308
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BALANSRÄKNING  

EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not 2019-12-31  2018-12-31

Eget kapital  
Balanserat resultat  3 399 159 2 743 065 

SUMMA EGET KAPITAL   3 399 159 2 743 065 

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder   44 694 91 380
Övriga skulder  6 3 242 390 2 917 193
  552 733 478 429
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 787 949 633 741

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   4 627 766 4 120 743

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   8 026 925 6 863 808

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   Inga  Inga
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 
(K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer.  

RESULTATRÄKNINGEN 

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning får räknas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhål-
lits eller kommer att erhållas. 

Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisningen sker. 

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen 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 föreningen har 
en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhål-
let bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 

Gåvor  
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäkts-
förts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan 
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har förbrukats eller inte. Gåvor som Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen avser att 
stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. 
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvud-
regel till verkligt värde. Om föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan 
minskas gåvans värde med ersättningen. 

Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. 
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidragen 
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma rä-
kenskapsår som den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Insamlingsstiftelsen Läxhjäl-
pen fått eller kommer att få. 

Övriga intäkter 
Övriga intäkter redovisas normalt vid erhållandet av intäkten. Gäller intäkten 
hyror redovisas intäkten linjärt över hyrestiden. 

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- 
och administrationskostnader. Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen har sk samkost-
nader som är gemensamma för de olika funktionerna. Det kan vara IT-kostna-
der, telefon, lokolahyra etc vilka ska fördelas under respektive funktion.
 



Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Insamlingsstif-
telsen Läxhjälpens uppdrag enligt dess stadgar. Till ändamålskostander räknas 
löner och sociala avgifter och utrustning som behövs för ändamålet. Hit hör 
även kostnader för lokaler där verksamheten som utgör ändamålet bedrivs. 

RESULTATRÄKNINGEN 

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som stiftelsen haft för att 
samla in medel från olika givare. Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, 
informationsmaterial, insamlingsmaterial samt personalkostnader. I insamlings-
kostnaderna ingår även samkostnader. 

Administrationskostnader 
Administrationskostnader består tex av kostnader för styrelsemöten, revision av 
organisationen etc. I administrationskostnader ingår även samkostnader. 

Leasing 
Alla förbundets leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften 
(inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över perioden. 

Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensions-
förpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år 
pensionen intjänas. 

BALANSRÄKNINGEN 

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget 
annat anges nedan. 

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

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

NOT 2  INSAMLADE MEDEL 2019  2018

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel  
Allmänheten 1 430 29 254
Företag 799 606 123 215
Organisationer och stiftelser 2 079 187 1 994 729
Summa 2 880 223 2 147 198

Bidrag som redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel
Företag 7 318 970 9 323 700
Organisationer och stiftelser 2 395 000 0
Summa 9 713 970 9 323 700

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2 880 223 2 147 198
Bidrag som har redovisats som intäkt 9 713 970 9 323 700

Summa insamlade medel 12 594 193 11 470 898

NOT 3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2019 2018

Medelantal anställda bygger på av föreningen 
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 33 26
varav män 11 7

Könsfördelningen bland styrelseledamöter och
ledande befattningshavare
Antal styrelseledarmöter 5 5
varav män 3 3
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Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader har utgått med följande belopp
  2019 2018
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och kanslichef 581 717 463 725 
Övriga anställda (kansli och läxhjälpare) 7 625 792 6 359 643

Totala löner och ersättningar 8 207 509 6 823 368 

Sociala kostnader 2 677 333 2 208 207
(varav pensionskostnader exkl löneskatt) 88 000 49 000

Av pensionskostnaderna avser 34 500 kr (fg år 12 000 kr) Läxhjälpens styrelse 
och kanslichef

Ideellt arbete
Under året har 5 personer arbetat ideellt i Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen med 
styrelsearbetet. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträk-
ningen.

NOT 4 LEASING
Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen leasar framför allt kontorslokaler. Kostnadsförda 
leasingavgifter uppgår till 211 247 kr (fg år 165 000 kr). Framtida leasingavgifter 
förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 205 424
2-5 år  431 675

Majoriteten av avtalen är inte tidsbegränsade.

NOT 5 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2019 2018

Balanserade utgifter för hyresrätt 
Ingående anskaffningsvärde 120 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 120 000 0
Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -3 296 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 296 0
Utgående redovisat värde 116 704 0

NOT 6 SKULD EJ NYTTJANDE BIDRAG

  2019 2018
Gåvor avseende nästa termin 325 000 188 246
Bidrag avseende nästa termin 2 917 390 2 728 947

Totalt  3 242 390 2 917 193

NOT 7 UPPLUPLNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  2019 2018
Semesterlöner inkl sociala avgifter 133 205 72 741
Upplupna löner läxhjälpare inkl sociala avgifter 608 262 537 469
Övriga poster 46 482 23 531

Summa 787 949 633 741

NOT 8 DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet
Justeras eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig 
balansomsutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VÅRTERMINEN 2020*
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande 
insamlingsstiftelse som bedriver ett riktat 
och resultatfokuserat Läxhjälpsprogram för 
högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så 
att de når gymnasiebehörighet med självförtroende 
inför framtiden. 

Den svenska skolan blir allt mer ojämlik. Det spelar allt 
större roll var du som barn växer upp, vilken skola du 
går i och vad dina föräldrar har för utbildning. För att 
Sverige ska nå upp till det FN:s globala hållbarhetsmål 
”God utbildning för alla (4)” krävs insatser som ger 
konkreta resultat och som bidrar till att alla elever ges 
en chans till lika förutsättningar.

Läxhjälpsprogrammet är unikt, kostnadsfritt för 
eleverna och levererar tydliga resultat för en utsatt 
målgrupp. Resultat som i förlängningen påverkar såväl 
individ som samhället i stort.  

Läxhjälpsprogrammet finansierias av företag, 
stiftelser, kommunala samarbeten och privata givare. 
Läxhjälpen återrapporterar resultat till partners och 
publikt. Sedan 2007 har Läxhjälpen fått tusentals 
elever att klara skolan och skapat avlönade extrajobb 
för hundratals högskolestudenter.

I juni 2020 fanns i organisationen 8 tillsvidareanställda 
på kansliet (7,5 FTE), 8 kvalitetssäkrande coacher 
(á 10h/vecka), 230 högskolestudenter som ordinarie 
läxhjälpare (á 6h/vecka), 75 högskolestudenter som 
vikarier/inhoppare.

Läxhjälpsprogrammet finansieras av företag, stiftelser, 
kommunala samarbeten och privata givare. Därutöver 
har ett flertal privatpersoner och företag lämnat bidrag 
till Läxhjälpen i samband med exempelvis julgåva eller 
bemärkelsedagar.

Samarbetspartners som investerar i Läxhjälpen får 
återrapporter om utvecklingen för målgruppen.

Utöver finansiering av verksamheten samarbetar 
Läxhjälpen med ett flertal aktörer om probonotjänster 
som ett led i att sänka kostnaderna och fokusera 
intäkterna till ändamålet och Läxhjälpsprogrammet. 

För att följa verksamhetsåret, det vill säga 
skolans läsår, har det tagits beslut om att ändra 
räkenskapsåret till 0630. Detta innebär att 
innevarande räkenskapsår består av 6 månader 
20200101-20200630. Därefter löper räkenskapsåret 
för Stiftelsen Läxhjälpen från 1 juli till 30 juni.

Med anledning av beviljat anslag från Vinnova för 
att driva och utveckla ett digitalt Läxhjälpsprogram 
anställdes en projektledare i januari 2020. Det digitala 
Läxhjälpsprogrammet har som syfte att erbjudas 
elever och skolor i glesbygdskommuner i Sverige. 
Det digitala programmet baserar i stora delar på det 
befintliga, fysiska Läxhjälpsprogrammet.

Covid-19 påverkade skolan i flera aspekter, såsom 
hög elev- och lärarfrånvaro, samt i vissa fall stängda 
eller delvis stängda skolor. Läxhjälpens ambition 
under våren 2020 var att fortsätta bedriva verksamhet 
som vanligt. Dock förekom en del inställda pass, 
högre elevfrånvaro på Läxhjälpens program och högre 
sjukfrånvaro bland läxhjälpare. 

Med anledning av covid-19 togs en provisorisk digital 
version av Läxhjälpsprogrammet fram och erbjöds de 
elever och skolor där fysisk läxhjälp inte var möjlig. 

1 170 elever som befann sig i riskzonen att inte 
klara grundskolan följde under vårterminen 2020 
Läxhjälpsprogrammet, som vid samma tidpunkt 
tillhandahölls från Malmö i söder till Umeå i norr. 
Verksamheten bedrevs i 45 skolor med resultat som 
ligger under rikssnittet och i områden där behovet är 
som störst. 

Svensk Insamlingskontroll/90-konto ställer krav om 
minst 75 % ändamålsenliga kostnader. Läxhjälpen 
har ett internt mål om att minst 85 % ändamålsenliga 
kostnader. 
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2019 även de första 6 månaderna av 2020.



FLERÅRSJÄMFÖRELSE*
Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen har ändrat räkenskapsår till 0630, vilket gör att innevarande räkenskapsår består av 6 månader.

 200630 191231 181231 171231 161231

Nettoomsättning 7 460 048 12 594 192 11 470 898 9 179 192  11 602 471
Res. efter finansiella poster 484 408 656 093 1 525 438 -1 657 526 437 083
Res. i % av nettoomsättningen 6,49 5,21 13,29 -18,05 3,76
Balansomslutning 8 269 631 8 026 925 6 863 808 4 016 550 7 906 596
Soliditet (%) 46,96 42,35 39,96 30,31 36,36
Avkastning på eget kapital (%) 12,47 19,30 77,02 -80,99 16,45
Avkastning på totalt kapital (%) 5,86 8,17 28,05 -27,77 6,34
Kassalikviditet (%) 185,22 169,88 166,56 143,50 157,14
* Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
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RESULTATDISPOSITION

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRENINGENS VINST

Till stämmans förfogande står 
balanserad vinst    3 399 159

Årets vinst       484 408 

  3 883 567

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs    3 883 567

   3 883 567
Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
 resultat- och  balans räkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING  Not 2020-01-01  2019-01-01
  2020-06-30  2019-12-31
VERKSAMHETSINTÄKTER 2
Gåvor  1 294 300  2 880 044

Bidrag   6 165 748  9 714 148

Summa verksamhetsintäkter  7 460 048 12 594 192

VERKSAMHETSKOSTNADER 3,4
Ändamålskostnader  -5 929 292 -9 938 760
Insamlingskostnader  -488 295 -1 544 888
Administrationskostnader  -558 051 -454 107

Summa verksamhetskostnader    -6 975 637 -11 937 755

VERKSAMHETSRESULTAT                                             484 411 656 437
  
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 
Ränteintäkter   0 57
Räntekostnader    -3  -401

  -3 -344

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   484 408 656 093

ÅRETS RESULTAT   484 408 656 093
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BALANSRÄKNING   
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     Not 2020-06-30 2019-12-31

Hyresrätter och liknande rättigheter 5 96 980 116 704
  96 980 116 704
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga fordringar  48 750  48 750
  48 750  48 750

Summa anläggningstillgångar  145 730  165 454

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR     

Kundfordringar   70 000 1 005 000 
Övriga fordringar   131 043 88 730
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  653 721 141 936

  854 764 1 235 666

Kassa och bank   7 269 137 6 625 805

Summa kassa och bank  7 269 137 6 625 805 

Summa omsättningstillgångar   8 123 901 7 861 471

SUMMA TILLGÅNGAR   8 269 631 8 026 925

BALANSRÄKNING  

EGET KAPITAL OCH SKULDER  Not 2020-06-30  2019-12-31

Eget kapital  
Balanserat resultat  3 883 567 3 399 159 

SUMMA EGET KAPITAL   3 883 567 3 399 159 

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder   11 040 44 694
Övriga skulder  6 3 285 195 3 242 390
  576 304 552 733
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 513 525 787 949

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   4 386 064 4 627 766

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   8 269 631 8 026 925

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter   Inga  Inga
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 
(K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer.  

RESULTATRÄKNINGEN 

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning får räknas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhål-
lits eller kommer att erhållas. 

Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisningen sker. 

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen 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 föreningen har 
en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhål-
let bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 

Gåvor  
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäkts-
förts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan 

har förbrukats eller inte. Gåvor som Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen avser att 
stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. 
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvud-
regel till verkligt värde. Om föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan 
minskas gåvans värde med ersättningen. 

Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. 
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidragen 
uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma rä-
kenskapsår som den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Insamlingsstiftelsen Läxhjäl-
pen fått eller kommer att få. 

Övriga intäkter 
Övriga intäkter redovisas normalt vid erhållandet av intäkten. Gäller intäkten 
hyror redovisas intäkten linjärt över hyrestiden. 

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- 
och administrationskostnader. Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen har sk samkost-
nader som är gemensamma för de olika funktionerna. Det kan vara IT-kostna-
der, telefon, lokolahyra etc vilka ska fördelas under respektive funktion.
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Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Insamlingsstif-
telsen Läxhjälpens uppdrag enligt dess stadgar. Till ändamålskostander räknas 
löner och sociala avgifter och utrustning som behövs för ändamålet. Hit hör 
även kostnader för lokaler där verksamheten som utgör ändamålet bedrivs. 

RESULTATRÄKNINGEN 

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som stiftelsen haft för att 
samla in medel från olika givare. Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, 
informationsmaterial, insamlingsmaterial samt personalkostnader. I insamlings-
kostnaderna ingår även samkostnader. 

Administrationskostnader 
Administrationskostnader består tex av kostnader för styrelsemöten, revision av 
organisationen etc. I administrationskostnader ingår även samkostnader. 

Leasing 
Alla förbundets leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften 
(inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över perioden. 

Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensions-
förpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år 
pensionen intjänas. 

BALANSRÄKNINGEN 

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget 
annat anges nedan. 

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

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

NOT 2  INSAMLADE MEDEL 2020-01-01  2019-01-01
  2020-06-30  2019-12-31

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel  
Allmänheten 1 784 1 430
Företag 75 000 799 606
Organisationer och stiftelser 1 217 498 2 079 187
Summa 1 294 282 2 880 223

Bidrag som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Företag 4 561 123 7 318 970
Organisationer och stiftelser 1 604 643 2 395 000
Summa 6 165 766 9 713 970

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 1 294 282 2 880 223
Bidrag som har redovisats som intäkt 6 165 766 9 713 970

Summa insamlade medel 7 460 048 12 594 193

NOT 3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2019 2018

Medelantal anställda bygger på av föreningen 
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 17 33
varav män 5 11

Könsfördelningen bland styrelseledamöter och
ledande befattningshavare
Antal styrelseledarmöter 5 5
varav män 3 3
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Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader har utgått med följande belopp
  2020-01-01 2019-01-01 
  2020-06-30 2019-12-31
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och kanslichef 300 800 581 717 
Övriga anställda (kansli och läxhjälpare) 4 833 184 7 625 792

Totala löner och ersättningar 5 133 984 8 207 509 

Sociala kostnader  1 376 877 2 677 333
(varav pensionskostnader exkl löneskatt) 65 560 88 000

Av pensionskostnaderna avser 17 250 kr (fg år 34 500 kr) Läxhjälpens styrelse 
och kanslichef

Ideellt arbete
Under året har 5 personer arbetat ideellt i Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen med 
styrelsearbetet. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträk-
ningen.

NOT 4 LEASING
Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen leasar framför allt kontorslokaler. Kostnadsförda 
leasingavgifter uppgår till 119 088 kr (fg år 211 247 kr). Framtida leasingavgifter 
förfaller enligt följande: 

Inom 1 år 207 204
2-5 år  328 073

Majoriteten av avtalen är inte tidsbegränsade.

NOT 5 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2020-06-30 2019-12-31

Balanserade utgifter för hyresrätt 
Ingående anskaffningsvärde 120 000 120 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 120 000 120 000
Ingående avskrivningar -3 296 0
Årets avskrivningar -19 724 -3 296
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 020 3 296
Utgående redovisat värde 96 980 116 704

NOT 6 SKULD EJ NYTTJANDE BIDRAG

  2020-06-30 2019-12-31
Gåvor avseende nästa termin 374 000 325 000
Bidrag avseende nästa termin 2 911 195 2 917 390

Totalt  3 285 195 3 242 390

NOT 7 UPPLUPLNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  2020-06-30 2019-12-31
Semesterlöner inkl sociala avgifter 336 809 133 205
Upplupna löner läxhjälpare inkl sociala avgifter 139 464 608 262
Övriga poster 37 252 46 482

Summa 513 525 787 949

NOT 8 DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet
Justeras eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig 
balansomsutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
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STOCKHOLM 
Familjebostäder, Samsung, Ikano, Riksbyggen, Altor 
Equity Partners, BDO, Einar Mattsson AB, Google, 
HSB, Sven och Catarina Hagströmer, SKB Stockholms 
Kooperativa Bostadsförening, Swedbank, Sensus, 
Kavlifonden, Liljewall, Linklaters, Stockholmshem, 
Skarpatorpsskolan, Gålöstiftelsen, Hässelbyhem, 
Hedlunds stiftelse

SÖDERTÄLJE
Riksbyggen, Rikshem, Sensus, Swedbank 

GÖTEBORG 
Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän, Lilljewall, Bostads AB Poseidon, 
Riksbyggen, Samsung, Wallenstam, Balco, Castellum, 
Front Advokater, Serneke Group, Sensus, Victoria Park

MALMÖ
Sensus, Riksbyggen, Samsung, Victoria Park, Liljewall

LANDSKRONA
Samsung, Riksbyggen, Sensus

VÄSTERÅS
Bostads AB Mimer, Ikano Bostad, Riksbyggen, Rikshem, 
Samsung, Sensus

NORRKÖPING
Hyresbostäder, Rikshem, Norrköpings kommun, Sensus

UMEÅ
Svenska Postkodsstiftelsen, Sensus, Riksbyggen, 
Rikshem, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas 
Minnesfond, AB Bostaden, Länsförsäkringar Västerbotten

SUNDSVALL 
Amasten Fastighets AB, Sensus, Svenska 
Postkodsstiftelsen, Riksbyggen

STIFTELSER & FONDER
Åhlénstiftelsen, Allbastiftelsen, Gertrud och Ivar Philipsons 
Stiftelse, Gålöstiftelsen, Kronprinsessparets Stiftelse, Lars 
Olof Mattssons Stiftelse, Petrus och Augusta Hedlunds 
Stiftelse, Stiftelsen Göteborgs Barnhus, Stiftelsen Ulla 
och Lennart Wallenstamstiftelsen, Stiftelsen Oscar Hirsch 
Minne, Sven Hagströmer, Svenska Postkodsstiftelsen, 
Kavlifonden, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas 
Minnesfond, Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse, 
Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana, Stiftelsen Wilhelm 
Govenii Minne

PRO BONO-PARTNERS SOM STÖDJER LÄXHJÄLPEN 
MED VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER:
BDO, Bonnierförlagen, Campusbokhandeln, Cision 
Sverige AB, Consid, Deloitte AB, Elite Hotels of Sweden, 
FF Profilreklam AB, Garbergs Project, Google, Knowly, 
Questback, Schoolido, Studentkortet, CGI, Metrojobb, 
IHM Business school, Printer

SKOLOR/KOMMUNER
Brandbergsskolan, Söderbymalmsskolan, Norrköping 
Kommun, Haninge Kommun
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