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Styrelsen för Treskablinoll Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
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.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
”Alla barn i Sverige ska klart och tydligt veta vad integritet är. Varje generation
som lär sig det är en räddad generation.” – Elaine Eksvärd grundare.
Treskablinoll grundades år 2017 av retorikern Elaine Eksvärd och idrottslegenden Patrik Sjöberg som
båda är överlevare av sexuella övergrepp som barn. De brinner för frågan och vill förhindra att fler
barn drabbas.
Treskablinoll är en ideell förening, där intäkterna går till arbetet med att ge alla barn den trygga
barndom de har rätt till - en barndom utan sexuella övergrepp. I varje klass finns framtidens offer
men också framtidens förövare. Därför är undervisning i integritet viktigt, redan i en tidig ålder.
Tillsammans med experter som kriminologer, barnpsykologer, jurister och personer som jobbar på de
platser där barnen vistas, skapar Treskablinoll brottsförebyggande och utbildande insatser så som
Förskolebrevet och Idrottsbrevet.
Treskablinoll skapar sociala kampanjer som skapar förändring med hjälp av det sociala trycket och
bedriver påverkansarbete för att synliggöra problemet och ställa krav på strukturella
systemförändringar. Verksamheten vägleds av barnkonventionens bestämmelser och principen om
barnets bästa.
Värdegrunden bygger på allas lika värde, jämställdhet, mångfald samt människans rätt till sin egen
kropp, tankar och värderingar. Treskablinoll verkar aktivt för det nationella arbetet med de globala
målen för hållbar utveckling. Främst relaterar verksamheten till mål 3, Hälsa och välbefinnande
genom insatser mot psykisk ohälsa, men även mål 5, jämställdhet genom insatser mot övergrepp
mot flickor och unga kvinnor och mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, genom insatser mot
sexuell utnyttjande av barn.
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Barn i varje
klass ska bli

0

Vision
Tre ska bli noll. Lågt räknat är det tre barn i varje klass som blir utsatta för sexuella övergrepp, det vill
vi ska bli noll.

Föreningens syfte
Stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp av barn i Sverige genom
informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.

Långsiktigt mål
Överallt där barn finns, ska information och kunskap kring barns rättigheter och kroppsliga integritet
finnas.

Verksamhetsmål år 2019
Stärkta förutsättningar för att förhindra övergrepp genom utbildning av vuxna och samtidigt stärka
barns kunskap om sina kroppsliga rättigheter.

Styrelse
Vid årsmötet i april 2019 valdes Treskablinolls styrelse, bestående av:
• Sara Uhlén, ordförande. Auktoriserad redovisningskonsult och partner på Grant Thornton.
• Lars Arrhenius, ledamot. Jurist med inriktning på barnrättsfrågor och Generalsekreterare för
Läkarmissionen.
• Anne Marie Brodén, ledamot. Ordförande i Allmänna Barnhuset, Förbundet Sankt Lukas och
tidigare riksdagsledamot.
• Elaine Eksvärd, ledamot. Retoriker, författare och grundare av Treskablinoll.
• Ulrika Malmberg Livijn, ledamot. Grundare av Livijn Advisory AB, tidigare advokat och chefsjurist.
• Patrik Sjöberg, ledamot. Idrottslegend, författare och grundare av Treskablinoll.
Under sommaren 2019 valde Patrik Sjöberg att lämna sitt styrelseuppdrag men kvarstår fortsatt som
en viktig och aktiv del i Treskablinolls arbete som grundare, ambassadör och som rådgivande
funktion.
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Revisor
Vid årsmötet 2019 beslutades att ge Mats Myhrgren, auktoriserad revisor vid Stromson
Revisionsbyrå, fortsatt förtroende som föreningens revisor.

Säte & kansli
Treskablinoll har sitt säte i Stockholm. Under 2019 fick Treskablinoll överta kontorslokal på
Svartmangatan, Stockholm efter Förbundet S:t Lukas, men valde senare under året att flytta sitt
kontor till mer ändemålenliga lokaler hos Förbundet S:t Lukas på Brunnsgatan, Stockholm.

Personal
Treskablinoll har i genomsnitt haft en anställd på 100% under verksamhetsåret 2019. Under våren
2019 slutade tidigare verksamhetsansvarig och en tillförordnad verksamhetschef tillsattes. Under
senhösten 2019 rekryterades en ny verksamhetschef som ersatte den tillförordnade
verksamhetschefen.
Ny verksamhetschef sedan oktober 2019 är Farhad Mazi Esfahani. Han är folkhälsovetare med en
masterexamen i hälsoekonomi, policy och management från Karolinska Institutet. Han har arbetat
med inkluderings- och mångfaldsfrågor i nästan 10 år och kommer närmast från patientorganisationen Hiv-Sverige där han drivit frågor kring patienträttigheter i nästan sex år. Han har
gedigen erfarenhet av att driva både nationella och bilaterala projekt och är ett välkommet tillskott
till oss på Treskablinoll.
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Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Styrelsen har ordet
2019 har i huvudsak präglats av att föreningen i början av året erhöll ett projektstöd från
Postkodstiftelsen med syfte att ta fram och lansera en användarvänlig teknisk plattform för det nya,
uppdaterade, Idrottsbrevet med relevant innehåll för Sveriges idrottsföreningar.
Utbildningsverksamheten tog härvid ett betydande steg från mer traditionell lärarledd fysisk
utbildningsverksamhet till att erbjuda en digital utbildningsplattform med innehåll väl anpassat till
målgruppen. Därigenom ska utbildningen kunna nå en mycket större målgrupp än den målgrupp de
fysiska utbildningarna lyckats med och det är med stark övertygelse som styrelsen ser föreningens
verksamhet genomföra denna framtidsorienterade förändring.
Utöver fokuset på att stötta riktlinjerna för projektledningen av det nya Idrottsbrevet har styrelsen
under andra tertialet av 2019 lagt stor vikt vid att med gott stöd av Academic Work rekrytera en
erfaren verksamhetschef, Farhad Mazi Esfahani, som besitter den kompetens och kapacitet som
styrelsen upplever erfordras för att ta föreningens verksamhet till nästa nivå, såväl tillväxtmässigt
som strukturmässigt.
Treskablinoll har sedan starten en stabil styrelse där ledamöterna representerar många års
kompetens och erfarenhet inom såväl ideell sektor som barnrättsfrågor, idrottsrörelsen och
skolväsendet samt kommunikation, juridik och ekonomi.
Utöver det löpande stödet till verksamheten har styrelsen under 2019 genomfört fyra stycken
styrelsemöten jämnt fördelat över året, varav ett årsmöte i april och ett strategimöte i november.
Styrelsen följer i sitt arbete löpande upp föreningens ekonomi, hur verksamheten ligger till i
förhållande till verksamhetsplanen för året, samt arbetar med den långsiktiga riktningen framåt.
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Treskablinolls långsiktiga strategi ligger i att bli en alltmer självklar samarbetspartner kopplad till de
samhällsfunktioner där barn vistas och där nationell expertis behövs gällande prevention av sexuella
övergrepp av barn. Under 2020 och 2021 kommer arbetet intensifieras med att stärka kompetensen
och expertisen inom området samt att öka vårt inflytande i frågor som rör barns rätt till en trygg
barndom fri från sexuella övergrepp.
Sara Uhlén, ordförande.

Förskolebrevet

Förskolebrevet är ett initiativ som riktar sig till föräldrar att uppmana sitt barns förskola att arbeta
med kroppslig integritet och förhindra sexuella övergrepp mot barn. Förskolebrevet riktar sig även till
personer som arbetar med barn i förskolemiljö, med riktlinjer och policy kring vad de behöver göra
för att arbeta aktivt med dessa frågor. Förskolor kan ansluta sig till Förskolebrevet, vilket innebär att
förskolan åtar sig att arbeta efter de riktlinjer och policy som ingår i Förskolebrevet.
Tack vare Förskolebrevet och intensivt påverkansarbete och uppvaktning av dåvarande
utbildningsminister Gustav Fridolin, beslutade Regeringen att ge i uppdrag till Skolverket att skriva in
barns kroppsliga och personliga integritet i läroplanen för förskolan, med hänvisning till
Förskolebrevet och Idrottsbrevet. Detta trädde i kraft den 1 juli 2019. Förskolebrevet är mer aktuellt
idag än vad det någonsin har varit, vilket har märkts under hösten då antal anslutna förskolor ökade
från 340 till 380. Ytterligare ett viktigt steg i detta arbete är att Barnkonventionen träder i kraft som
lag i Sverige den 1 januari 2020, vilket kommer sätta högre krav på förskoleenheter i Sverige att
säkerställa en trygg och säker miljö för barnen.
Under 2020 kommer Treskablinoll att arbeta med att vidareutveckla Förskolebrevet som initiativ och
utveckla metodmaterial för förskolors implementeringsarbete.
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Idrottsbrevet

Under föregående verksamhetsår har Treskablinoll genom projektanslag från Postkodstiftelsen
arbetat med att vidareutveckla initiativet Idrottsbrevet, Idrottsbrevet 2.0. Under året har nytt
metodmaterial tagits fram och en digital plattform skapats under namnet idrottsbrevet.se. På
plattformen har vi tillgängliggjort konkreta verktyg och praktiska steg för idrottsföreningar att följa
och arbeta efter för att aktivt arbeta med kroppslig integritet och att förebygga sexuella övergrepp
mot barn.
Syftet med Idrottsbrevet 2.0 är att tillgängliggöra verktyg och metoder för aktivt arbete med
kroppslig integritet och förebygga sexuella övergrepp inom idrottsrörelsen och för att verka för en
trygg och säker miljö för barn att utöva idrott i.
När idrottsföreningarna ansluter sig till Idrottsbrevet så behöver de genomgå 10 praktiska steg, bland
annat innebärande att de ska börja begära in utdrag från belastningsregistret för ledare/tränare,
mallbrev till föräldrar rörande exempelvis medgivande till att kunna skjutsa hem barnen,
informationsaffischer, krisplan osv. Föreningarna ansluter sina tränare till en kostnad om 50 kronor
per tränare, med en maxavgift om 3000 kr per förening och år. Tränarna och ledarna i föreningen får
i samband med detta ett mejl om att de ska genomgå en utbildning på plattformen. Utbildningen
innehåller bland annat åldersanpassade filmer om hur man ska prata integritet med barn och
konkreta tips om exempelvis hur man ska ta ”duschsnacket” med barnen och ungdomarna. Framför
kameran på dessa filmer står: Patrik Sjöberg (höjdhoppare och författare till Det du inte såg), Nina
Rung (kriminologen och grundare av huskurage.se) och Peter Gerhardsson (förbundskapten för
Sveriges damlandslag i fotboll).
Idrottsbrevet har haft stor uppmärksamhet på sociala medier framförallt på Instagram där många
idrottare, våra ambassadörer och idrottsklubbar har delat och spridit information om
idrottsbrevet.se till sina följare och nätverk. Sedan lanseringen av idrottsbrevet.se i december fram
till projektavslutningen den 31 januari 2020 hade 45 idrottsföreningar anslutit sig, vilket är helt
fantastiskt. De anslutna föreningar har gemensamt registrerat 1364 tränare och ledare på
plattformen www.idrottsbrevet.se för att genomgå utbildning. Sammanlagt når idrottsbrevet idag
närmare 22 619 barn och ungdomar runt om i Sverige.

TRESKABLINOLL

ORG.NR. 802513–4795

ÅRSREDOVISNING- 2019

Sida 7 av 15

Under 2020 är målet att bygga vidare på Idrottsbrevet och idrottsbrevet.se med både
metodmaterial, information och verktyg med anpassat innehåll som riktar sig till barn och ungdomar
samt till föräldrar.
Tabell 1. Geografisk spridning, antal idrottsföreningar anslutna till Idrottsbrevet i varje region per den sista januari 2020.

Region

Antal anslutna

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

0
0
0
2
3
1
0
0
0
2
5
13
2
2
0
2
5
0
8
0
0

Totalt antal anslutna föreningar:

45

Hemsida och sociala medier
Under året har hemsidan www.treskablinoll.nu besökts av cirka 40 000 användare, vilket visar att det
finns ett stort intresse för det arbete och den verksamhet som vi bedriver. Treskablinoll har en aktiv
närvaro på Facebook och under verksamhetsåret har Treskablinolls Facebooksida fått ökat antal
följare. Antalet följare ökade från 5183 i början av året till 6094 i slutet av året, vilket är en ökning
med nästan 18%.
Treskablinoll har även en engagerad följarskara på Instagram som per den 31 december 2019
uppgick till 17 000 följare. Under verksamhetsåret har Treskablinoll publicerat 92 bilder, inlägg samt
betalda annonser på Instagram som har skapat engagemang, kommentarer och delningar.
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Samverkan
Under året har Treskablinoll etablerarat samverkan med Stiftelsen Sankt Lukas och Unga Lukas för att
främja barn och ungas psykiska hälsa. Detta har gjorts bland annat genom gemensamma
projektansökningar och genom aktiv hänvisning av barn och ungdomar till Unga Lukas Chatten och
vuxna överlevare till att kontakta Sankt Lukas för stödsamtal och terapi. Inom ramen för det
gemensamma arbetet har Timmermansorden beviljat medel för att överlevare ska få tillgång till
kostnadsfri terapi och samtalsstöd.

Treskablinoll i media ett utdrag
Under året har Treskablinoll varit frekvent förekommande i media och blivit uppmärksammad bland
annat genom debatter och krönikor, se nedan hänvisning till ett axplock av denna uppmärksamhet.
Jönköpingsposten. ”De vill arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp” Publicerat den 17 januari
2019.
Östra Småland nyheterna. ”Låt det aldrig hända!” Patrik Sjöberg föreläser i Kalmarsalen om
övergrepp. Publicerat den 11 mars 2019.
YLE Sporten "Pedofilens bästa vän är tystnaden, pratar vi inte om det låter vi det ske". Publicerat den
14 mars 2019
Varbergsposten. ”De vill sätta ljus på sexuella trakasserier” Publicerat den 20 mars 2019.
Göteborgsposten. Krönika ”Elaine Eksvärd: Dags att börja mäta välmående – inte bara pengar”.
Publicerat den 27 oktober 2019.
Sveriges Radio P4 Skaraborg. ”Nytt verktyg ska göra föreningar tryggare” Publicerat den 19 december
2019.

Flerårsöversikt
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Noter
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Treskablinoll
Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att
lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden
Stockholm 2020-04-14

Sara Uhlén, ordförande

Lars Arrhenius, ledamot

Elaine Eksvärd, ledamot

Ulrika Malmberg Livijn, ledamot

Anne-Marie Brodén, ledamot

Mats Myhrgren, auktoriserad revisor
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