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Ett viktigt år

2018 ägde Sveriges första Galaktis-

ka Expertmöte rum på Gamlestads 

Torg i Göteborg. 250 elever från 

Berättarministeriets upptagningsom-

råden i Östra Göteborg och Angered 

var inbjudna i egenskap av utomjord-

ingsexperter för att på uppdrag av 

Rymdstyrelsen skriva ”jordens första 

guide för nyanlända utomjordingar”. 

Med Expertmötet markerade vi invig-

ningen av våra permanenta lokaler 

i Världslitteraturhuset i Göteborg i 

sann Berättarministerietanda – med 

pedagogisk storytelling och elevernas 

fantasi i fokus. Till vår hjälp hade vi 

engagerade volontärer som mötte 

barnen i berättelsen, precis som de 

gör i våra utbildningscenter. Alla barn 

är kreativa och fulla av fantasi. När 

en trygg och närvarande vuxenvärld 

bejakar det hjälper vi barnen att växa. 

Våra volontärer är avgörande för vår 

verksamhet och elevernas självkäns-

la. Tack vare deras och våra partners 

engagemang har vi sedan starten 

2011 tagit emot över 47 000 barn-

besök och utbildat 1770 volontärer 

i våra utbildningscenter i Södertälje, 

Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsät-

ra och Gamlestaden i Göteborg. Över 

3700 pedagoger har tagit del av och 

använt vårt material de senaste sju 

åren. 

Berättarministeriet är en riktad in-

sats för att stötta skolan där behovet 

är som störst. Skolsegregationen i 

Sverige är ett allt mer väldokumente-

rat faktum. Under 2018 publicerades 

en rad rapporter från bland annat 

OECD som beskrev en svensk skola 

vars likvärdighet blivit lidande som 

konsekvens av segregationen. Det 

är en bekräftelse på att behovet av 

vår verksamhet är fortsatt stor, men 

också kunskap som blir värdefull först 

när vi omsätter den till konkret och 

konstruktiv handling. Lärarkåren har 

fått samhällets mandat att bilda och 

utbilda nästa generations samhälls-

medborgare. Varje dag samarbetar vi 

med lärare som tar sitt uppdrag på 

största allvar och uppfyller det, trots 

stora utmaningar. Sveriges klassrum 

är fyllda av engagerade och skickliga 

pedagoger. För att uppmärksamma 

dem lanserade vi under 2018 ett 

eget lärarpris – Pennsvärdet. Det 

tilldelas en lärare som stärker sina 

elevers språkutveckling, kreativitet 

och kritiska tänkande. I maj 2018 

delades priset ut för första gången. 

Det överräcktes till pristagaren Jenny 

Söderhjelm Larsson av Sveriges stats-

minister Stefan Löfven. 

Berättarministeriet är en organisa-

tion i ständig utveckling och vi bygger 

en verksamhet som ställer allt högre 

krav på specialiserad arbetskraft och 

självklart professionell verkshöjd. 

Under 2018 har Berättarministeriet 

beviljats 90-konto och medlemskap i 

FRII – Frivilligorganisationernas Insam-

lingsråd. En kvalitetsstämpel på vår 

verksamhet som speglar en professio-

nell och ansvarsfull organisation. 

Vi har funnits på plats i socioeko-

nomiskt utsatta områden i åtta år 

och har upparbetad erfarenhet av 

att stötta lärarna som arbetar här. Vi 

är måna om att dela med oss av de 

erfarenheterna och är därför stolta 

över att en rad statsråd och repre-

sentanter från offentlig sektor besökt 

våra utbildningscenter under året. Det 

ger oss möjligheten att förankra den 

kunskap vi byggt upp hos fler aktörer 

som vill använda den för att skapa 

förändring.

Vår strategiska kompass är fort-

satt inställd på att utöka och fördjupa 

stödet gentemot våra lärare. Vi är 

tacksamma och stolta över två nya 

samarbeten med akademin – forsk-

ningsprojektet Digital Storytelling 

tillsammans med KTH som syftar till 

att analysera Berättarministeriets 

pedagogiska metod – och ett nytt 

programsamarbete med Karolinska 

Institutet som ger oss möjligheten 

att erbjuda läromedel med fokus på 

naturvetenskap. Vi är angelägna om 

att på sikt använda den erfarenheten 

för att erbjuda akademiskt förankrad 

fortbildning åt våra lärare. 

Det är med hjälp av ett brett enga-

gemang från våra partner i näringsliv 

och offentlig sektor som allt detta och 

mycket mer varit möjligt att genomfö-

ra under året. Vi är stolta över att vara 

en av de konstruktiva krafterna som 

arbetar för en positiv samhällsföränd-

ring och att så många vill vara med 

och ta ansvar för Sverige. Tillsam-

mans kan vi skapa förutsättningar 

för att alla barn, oavsett bakgrund, 

får en hemvist i det skrivna ordet och 

makten över sin egen berättelse. 

Generalsekreterare 
Dilsa Demirbag Sten
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”

”

Berättarministeriet är en behovsinriktad 
demokratiinsats till stöd för lärare och elever i områden 
där arbetslösheten är hög och skolresultaten är lägre 
än riksgenomsnittet. 2018 var ett innehållsrikt år då 
vi bland annat intog fokus mot större möjligheter att 
erbjuda lärarfortbildning och lyfta lärarnas insatser. I 
linje med det instiftades lärarpriset Pennsvärdet som 
i maj 2018 delades ut för första gången. Vi flyttade 
in i Världslitteraturhuset i Göteborg, arrangerade 
ett Galaktiskt Expertmöte och startade flera nya 

samarbeten och projekt för att leda Berättarministeriet 
och Sverige vidare mot en framtid där alla är trygga 
i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt 
delta i samhällslivet. Vi är stolta över att vara en av 
de konstruktiva krafter som arbetar för en positiv 
samhällsförändring i samverkan med såväl offentliga, 
privata och ideella krafter som vill vara med och ta 
ansvar för Sverige.

Sammanfattning

Ett Galaktiskt expertmöte arrangerades 
som start på projektet ”Jordens viktigaste 
författaruppdrag”

Vi har haft flera besök i våra 
utbildningscenter, bland annat av 
utbildningsminister Anna Ekström

Alla barn, oavsett 
bakgrund, har rätt 

till en god och jämlik 
utbildning.

Berättarministeriets nyinstiftade Lärarpris 
Pennsvärdet tilldelades Jenny Söderhjelm i 
maj 2018. Priset delades ut av statsminister 
Stefan Löfven.

Jag vill å hela 
Sveriges vägnar, 

tacka dig Jenny för  
de insatser som du  

& dina kollegor gör, 
för vår demokrati –  

& för vårt land.

8702
Barn deltog i 

Berättarministeriets 
skolprogram
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bildning utgör grunden för en välmående demokrati.
En likvärdig skola är en av de största garanterna 
för social rörlighet i samhället, en hörnsten i 
Berättarministeriets strävan om att varje barn 
ska ges tillgång till en god och jämlik utbildning. 
Våra skolprogram finns som ett stöd för lärare i 
socioekonomiskt utsatta områden, vars förutsättningar 
och utmaningar skiljer sig markant från resten av 
landet. Många barn i dessa områden har ofta mindre 
stöd och studiero i sin hemmiljö än genomsnittet, vilket 
ställer extra höga krav på lärarna som får mindre tid till 
lektionsplanering, kollegialt lärande och professionell 
utveckling. De här barnen saknar ofta vuxna förebilder 
i sin omgivning bortom lärare och föräldrar. Under 
besöken i utbildningscentren välkomnas barnen av 
Berättarministeriets volontärer, närvarande vuxna som 
visar ett genuint intresse, lyssnar på eleverna och blir 
viktiga förebilder för dem. Berättarministeriet är en 
riktad demokratiinsats. Vi finns där behovet är som 
störst och verkar som ett stöd för lärare och elever 

i områden med hög arbetslöshet där skolresultaten 
är låga. 2018 var ett innehållsrikt år. Vårt fokus låg 
bland annat på att lägga grunden för att på sikt kunna 
erbjuda lärarfortbildningar och att uppmärksamma 
lärarnas insatser i våra upptagningsområden. Därför 
instiftade vi lärarpriset Pennsvärdet som delades ut 
för första gången i maj 2018. Priset delades ut av 
Sveriges statsminister Stefan Löfven. Vi flyttade också 
in i Världslitteraturhuset i Göteborg, arrangerade ett 
Galaktiskt Expertmöte tillsammans med Rymdstyrelsen 
och 250 grundskoleelever. Utöver det startade vi en 
rad nya samarbeten och projekt som alla syftar till 
att uppnå vår vision – att leda Berättarministeriet och 
Sverige mot en gemensam framtid där alla barn och 
unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning 
att aktivt delta i samhällslivet. Vi är stolta över att  
vara en av många konstruktiva krafter som arbetar för 
en positiv samhällsförändring. I samverkan  
med offentliga, privata och ideella krafter vill vi vara 
med och ta ansvar för Sverige. 

Skola
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Utbildning är skolans uppdrag, men bör vara allas vår 
prioritering. Lärarna har samhällets mandat att bedriva 
undervisning och fostra nästa generations aktiva 
samhällsmedborgare. Genom att stärka professionen 
i de områden där behovet är som störst vill vi vara en 
konstruktiv kraft i den svenska demokratin.

Vår pedagogik
Storytelling och interaktivitet är kärnan i 
Berättarministeriets pedagogiska metod. Med kreativa 
grepp tilltalar vi elevernas inre motivation och stimulerar 
deras lust att lära och utforska språket. Vi erbjuder 
idag tio skolprogram med tillhörande läromedel, 
särskilt utformade för att stärka och komplettera den 
ordinarie undervisningen i årskurs 2–5. Programmen 
startar i någon av våra utbildningscenter (tidigare 
skrivarverkstäder) där utbildade medarbetare och 
volontärer finns på plats för att lyssna, vägleda och 
uppmuntra eleverna i sitt berättande. Lärarens roll i 

utbildningscentret är att observera klassen och på så 
sätt få djupare insikt om elevernas förmågor. Därefter 
arbetar de vidare med materialet i klassrummet. Varje 
skolprogram utgår från en story som kretsar kring 
bokförlaget Berättarministeriet och den buttra redaktör 
Schwartz som ständigt behöver barnens hjälp. En gång 
i veckan har utbildningscentren dessutom öppet hus 
och under skolloven ges specialutformade program för 
fritidsgrupper och allmänheten.

Skolprogram
Varje skolprogram börjar med att en klass bjuds in 
till bokförlaget Berättarministeriet för att hjälpa de 
förtvivlade medarbetarna att skriva en berättelse.  
Förlagets redaktör, N. Schwartz, tycker nämligen att 
personalen har brist på fantasi. Väl i utbildningscentret 
kliver barnen in i en fiktiv värld och tas emot i en butik 
för utomjordingar, Alien Supermarket. Barnen får som 
första uppgift att lista ut lösenordet till den magiska 
dörr som leder in till bokförlaget. Väl där kommunicerar 
de med redaktören genom en högtalare. Redaktören är 
kritisk och ställer sig frågande till om barn har fantasi 
eller ens kan alfabetet. ”Det kan vi visst!” ropar barnen 
ofta till svar.

Tillsammans skriver barnen en berättelse. Till 
redaktörens stora förvåning och belåtenhet är 
berättelsen det mest fantasifulla hen läst på länge och 
meddelar att berättelsen både ska tryckas i en bok och 
spridas över hela världen via förlagets hemsida. Varje 
barn får ett eget exemplar av boken. Efter besöket på 

Berättarministeriet fortsätter övningen i klassrummet. 
Vi ger förslag på uppföljningslektioner, både fristående 
och kopplade till boken som eleverna tidigare skrivit hos 
redaktör Schwartz.
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Vi utvärderar kontinuerligt våra program gentemot 
lärarna och utvecklar vårt programutbud därefter. Under 
2018 lanserades två nya program: trailerskaparna och 
Kartuppdraget. 

Trailerskaparna

Story: Berättarministeriet behöver digitaliseras för att 
ligga i framkant och vara ett bokförlag i världsklass, och 
nu behöver Redaktör Schwartz elevernas hjälp för att 
skapa trailers till bokförlagets böcker.

Upplägg: I Trailerskaparna får eleverna lära 
sig att bearbeta text i manusform och animera 
film. Programmet börjar med två lektionstillfällen 
i klassrummet där eleverna skriver manus till 
en kortare reklamfilm. På Berättarministeriet 
animerar de filmer utifrån sina texter. Programmet 
avlsutas med filmpremiär under ett andra besök på 
Berättarministeriet.

Trailerskaparna  syftar till att stärka elevernas 
lust att skriva samt utveckla förmågan att skapa 

och bearbeta en berättande text för ett specifikt 
sammanhang där ord, bild och ljud samspelar.

Materialet består av:
– Lärarhandledning
– Brev från Redaktör Schwartz
– Presentationsfilm
– Mall för mindmap, filmmanus och presentation
– Användarmanual för Stop motion studio pro

Nya skolprogram 2018
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Kartuppdraget

Story: Ett mystiskt brev med en karta har dykt upp på 
Bokförlaget. Medarbetarna på Berättarministeriet ber 
barnen om hjälp för att undersöka den utmarkerade 
platsen på kartan.

Upplägg: Barnen får följa kartan till platsen och med 
hjälp av en observationsrapport fylla i information om 
okända föremål, människor på platsen och mystiska 
spår. Väl tilllbaka på Berättarministerieiskuterar 
eleverna sina observationer i helgrupp, innan de får 
skriva varsin berättelse om dagens fynd.  

Syftet med programmet är att stärka elevens lust 
att lära och öka tilliten till den egna språkliga och 

kommunikativa förmågan. Eleverna övar sin förmåga att 
skapa en berättande text, både enskilt och tillsammans 
med andra. 

Materialet består av:
– Information till läraren inför besöket
– Brev från medarbetarna på Bokförlaget
– Karta
– Observationsrapport

Lärardagen i samarbete med Allmänna arvsfonden 
är en kostnadsfri konferens som arrangeras av 
Berättarministeriet för att inspirera, motivera och 
erbjuda kompetenshöjande föreläsningar till lärare 
i våra upptagningsområden. Årets Lärardag ägde 
rum den 13 september med temat storytelling som 
pedagogiskt verktyg. På talarlistan fanns Mats Wänblad, 
barnboksförfattare och översättare med en bakgrund 
som förskolelärare, Olof Gränström, projektledare på 
Gapminder, i grunden statsvetare med en bakgrund 
som lärare, utbildare och konslut, Dilsa Demirbag-
Sten, generalsekreterade Berättarministeriet och Maja 
Larsson, illustratör, graphic recorder, föreläsare och i 
botten utbildad pedagog. Moderator för andra året i rad 
var författaren och programledaren Daniel Sjölin.

Höjdpunkter
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”Bästa expertkollegor! Jag vill 
å hela Rymdstyrelsens vägnar 

rikta ett extra stort tack för alla 
intressanta tips om magi på jorden 
och Göteborgs bästa platser. Era 
tips förvaras väl och kommer att 
vara till stor nytta i framtiden” 

”

Anna Rathsman  
Generaldirektör Rymdstyrelsen
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I augusti flyttade verksamheten i Göteborg in 
i nya lokaler i Världslitteraturhuset. I samband 
med det arrangerades ett Galaktiskt expertmöte 
för 250 elever från Angered och Östra Göteborg. 
Expertmötet markerade starten för skolprogrammet 
”Jordens viktigaste författaruppdrag” där eleverna 
fick i uppdrag att skoriva jordens första guide för 
nyanlända utomjordningar av Berättarministeriets och 
Rymdstyrelsen.

Boken Utomjordningens guide till jorden- en handbok 
i mänskliga möten gavs ut under våren 2019 och vänder 
sig till både nyanlända och etablerade jordbor.

Galaktiskt expertmöte



11

I Berättarministeriets författarskola får tio ungdomar 
mellan 15 och 18 år chansen att utveckla sitt skrivande 
tillsammans med redaktörer från Bonnierförlagen. 
 I slutet på författarskolan publiceras novellerna i  
en antologi.

Anika Hussain var en av deltagarna i BM-debutant 
2014-2015, som sedan dess hunnit ta både en 
kandidatexamen i engelska vid Stockholms Universitet 
och en Master of Arts in Writing for Young People  

från Bath Spa University där hon numera bor och  
skriver på en ungdomsroman.

I Augusti 2018 representerade hon Sverige på 
International Congress of Youth Voices, ett initiativ 
skapat av den amerikanske författaren Dave Eggers. 
Syftet med konferensen var att lyfta fram unga, 
passionerade och uttrycksfulla röster med engagemang 
för ledarskap och social rättvisa.

BM-debutant

””BM-debutant betyder allt för mig, det är där jag fick min 
början. Författarskolan gav mig en röst, en röst jag inte visste 

att jag hade, och gav mig självförtroendet jag saknade.”
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”Jag tror att det ger barnen mycket 
att bli sedda av andra vuxna. 

Eleverna har nytta och glädje av 
att jag är här. Vi lär inte bara 

ut skrivande och berättande, det 
handlar också om demokrati, och 

att visa hänsyn och respekt.”

”

Volontär Södertälje
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Erfarenhetsutbyte
Under våren 2018 besökte en rad statsråd 
Berättarministeriets olika utbildningscenter. På plats 
fick de ta del av verksamheten på nära håll och fördjupa 
sin kunskap om Berättarministeriets demokratiska 
uppdrag och vår unika erfarenhet av att jobba med 

lärare i socioekonomiska områden. Vår ambition är  
att förankra den kunskapen hos alla som tillsammans 
med oss kan använda den för att skapa en positiv 
förändring för skolan.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Ministern för högre utbildnings och forskning Helene Hellmark Knutsson

Kunskaps- och gymnasielyftsminister Anna Ekström Kommunstyrelseordförande Göteborg Ann-sofie Hermansson
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Volontärer 

Alla barn bär på drömmar, idéer, och nyfikenhet. Att få 
uttrycka dem är viktigt, rentav livsavgörande. I socialt 
och ekonomiskt utsatta områden saknar många barn 
närvarande vuxna i sitt liv som speglar deras fantasi 
och funderingar.

Vi vill att andra vuxna än föräldrar och lärare ska 
finnas i barnens liv för att stärka deras självkänsla och 
bekräfta att det de tänker och säger är vitktigt. Vi vill ge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

barnen förebilder som peppar, ser och tar barnens 
fantasin på allvar. Att vara volontär hos Berättarministe-
riet är i grunden ett enkelt men oerhört viktigt uppdrag. 
Som volontär arbetar man sida vid sida med våra med-
arbetare i utbildningscentret. Volontärerna hjälper oss 
att vara ett stöd för barnen och lärarna genom att vara 
vuxna förebilder och uppmuntra barnens utforskande 
av språket. Det handlar om att finnas där, att lyssna på 
barnen och ta deras fantasi på allvar.

Aktiva volontärer
För att bli volontär måste man vara minst 18 år och gå 
en grundutbildning i något av Berättarministeriets ut-
bildningscenter.  Under Berättarministeriets verksamma 
period 2011–2018 har 1855 volontärer utbildats.

Under 2018 var över 600 av dessa aktivt engagera-
de i verksamheten. Det betyder att de deltog i minst två 
pass per termin.

””På Berättarministeriet träffar 
eleverna vuxna som söker kontakt 
och är beredda att lyssna på och 
uppmuntra dem. Det tror jag är 

viktigt för barnen.” 

Per, Volontär Hagsätra
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Framsteg
Berättarministeriet jobbar kontinuerligt för att stärka 
våra fyra huvuduppdrag på bästa sätt. Under året har vi 
vidtagit en rad åtgärder som stärker vårt stöd gentemot 
lärare, volontärer och organisationens fortsatta 
utveckling.

Utökat stöd för lärare i Berättarministeriets 
upptagningsområden
Stärkta, motiverade och engagerade lärare är en 
grundförutsättning för en fungerande skola. Ett av 
Berättarministeriets huvuduppdrag är att stötta lärare i 
våra upptagningsområden.

Våra lärare efterfrågar fortbildning utifrån deras 
specifika förutsättningar, framför allt praktiknära 
professionsutveckling. Vår ambition är att att år 2020 
kunna erbjuda verksamhetsnära lärarfortbildningar 
i syfte stärka och lyfta lärarens förutsättningar att 
bära sitt intellektuella uppdrag. Detta vill vi göra med 
statligt mandat och för en dialog med Regeringskansliet 
om former för uppdragsutbildning riktad till lärarna. 
Utbildningarna ska finnas tillgängliga för lärare i 
Berättarministeriets upptagningsområden och vara 
kostnadsfria.

Under 2018 tog vi viktiga steg för att nå denna 
ambition. Bland annat genom en plan för ett 
vetenskapligt råd i dialog med forskningsstiftelser, 
lärosäten och det offentliga. Med stöd av 
Kronprinsessans stiftelse har även arbetet 
med en digital plattform för kollegialt lärande, 
kunskapsinhämtning och reflektion tagit sin början.

Fortbildningar för volontärer
Volontärerna är avgörande för att säkerställa 
hög kvalitet och ändamålsenlig metodik för 
programaktiviteterna i våra utbildningscenter. Under 
året sjösattes olika typer av fortbildningar för befintliga 
volontärer tillsammans med rekryteringskampanjer för 
nya volontärer. Arbetet innefattade även utveckling av 
en kompetenshöjande seminarier som ska ge volontärer 
stärkt koppling till Berättarministeriets syfte och vision, 
samt fokusgrupper där volontärsuppdraget kontinuerligt 
kan diskuteras och utvärderas.

KTH och Berättarministeriet
I mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden 
och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner 
och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan 
för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas 
digitala kompetens. Med stöd av Stiftelsen Marcus 
och Amalia Wallenbergs Minnesfond kommer 
Kungliga Tekniska Högskolan och Berättarministeriet 
i det gemensamma forskningsprojektet Technology 
supported storytelling for engaged student learning 
fokusera på detta genom att undersöka hur och med 
vilka verktyg digital teknik kan stödja storytelling som 
koncept för ökad inlärning. Forskningsprojektet kommer 
att pågå i 3,5 år och inleddes under höstterminen 
2018.

Nytt skolprogram med naturvetenskaplig inriktning i 
samarbete med Karolinska Institutet
Med stöd av Allmänna Arvsfonden utvecklar 
Berättarministeriet i samarbete med Karolinska 
Institutet under 2019 ett nytt naturvetenskapligt inriktat 
skolprogram med syftet att skapa kontaktytor mellan 
akademien och grundskoleelever i områden med hög 
arbetslöshet. Programmet riktas till årskurs 4-6 och 
kommer testköras under höstterminen 2019.

Berättarministeriet deltagare i 
Jämlikhetskommissionens referensgrupp
Regeringen har tillsatt en Jämlikhetskommission 
under Finansdepartementet med uppdrag att utarbeta 
förslag som ska öka jämlikheten och långsiktigt 
minska klyftorna i Sverige. Berättarministeriet bjöds 
under höstterminen in att bidra till arbetet för ökad 
jämlikhet inom utbildningssektorn genom deltagande i 
Kommissionens referensgrupp. 



16

Finansiering
Berättarministeriet är en allmännyttig stiftelse och är 
därmed skattebefriad. Stiftelsen finansierar sin verk-
samhet dels genom det grundkapital som stiftarna 
tillskjutit vid bildandet, dels ytterligare donationer från 
dessa och andra som valt att stödja stiftelsen. De 
kapitaltillskott som stiftelsen erhåller genom donationer 
skapar förutsättningar för att successivt utveckla verk-
samheten och säkerställa finansiell stabilitet, för att 
stiftelsen långsiktigt ska kunna fullfölja sitt ändamål. 
Näringslivet säkrar långsiktighet genom rörligt kapital. 
Det offentliga i form av kommunerna ger oss, förutom 
sitt mandat och förtroende att stötta lärarna, finansiellt 
stöd för att driva våra utbildningscenter med två tillhö-
rande anställda per center. Det ideella engagemanget 
utgörs av våra volontärer och pro bono-partner som 
bidrar med sin tid och expertis till vår verksamhet.

Volontärerna är närvarande vuxna som i en trygg 
och tillåtande miljö lyssnar på barnen och uppmuntrar 
deras läs- och skrivutveckling. Berättarministeriets pro 
bono-partner ger oss tillgång till spetskompetens och 
bidrar på så vis till att kvalitetssäkra vår verksamhet. 
Berättarministeriet bygger på alla sätt – i vår finansiella 
modell, vår organisation och vårt programutbud – på 
samverkan mellan de tre sektorerna för att tillsam-
mans driva på en hållbar, pluralistisk och demokratisk 
samhällsutveckling. Samhällsutmaningarna breder ut 
sig över alla dessa sektorer. Det ställer krav på samar-
betsförmåga och ett ledarskap som ser och kan möta 
nya typer av utmaningar. Vi är väl införstådda med de 
svårigheter som skolan och lärarna står inför.

2 6009
Nya skolprogram lanserades volontärer var aktiva i 

programverksamheten
unga författare debuterade 
i samarbete med Bonnier 

Carlsen

752 2768742
lärare använde 

Berättarministeriets 
progamverksamhet och 

lärarmaterial

berättelser författades av 
elever i utbildningscentren

Barn deltog i 
Berättarministeriets 

skolprogram
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Finansiell information

Resultaträkning 2018 2017

Stiftelsens intäkter

Gåvor 8 647 603 6 688 567

Bidrag 6 825 000 8 417 000

Nettoomsättning 449 830 413 210

Övriga rörelseintäkter 193 000 190 539

Summa stiftelsens intäkter 16 115 433 15 709 316

Stiftelsens kostnader

Ändamålskostnader -14 778 403 -12 093 757

Insamlingskostnader -2 231 377 -1 980  976

Administrationskostnader -723 829 -778 140

Summa stiftelsens kostnader -17 733 609 -14 852 873

Verksamhetsresultat -1 618 176 856 443

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 040 -782

Summa finansiella poster -2 040 -782

Resultat efter finansiella poster -1 620 216 855 661

Årets resultat -1 620 216 855 661
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Balansräkning 2018 2017

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 218 235 0

Inventarier, verktyg och installationer 106 731 75 105

Konst 0 290 980

Summa materiella anläggningstillgångar 324 966 366 085

Summa anläggningstillgångar 324 966 366 085

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 25 250 1 000 000

Aktuell skattefodran 296 0

Övriga fordringar 1 147 10 514

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 833 937 417 954

Summa kortfristiga fordringar 860 630 1 428 468

Kassa och bank

Kassa och bank 2 468 128 5 636 323

Summa kassa och bank 2 468 128 5 636 323

Summa omsättningstillgångar 3 328 758 7 064 791

Summa tillgångar 3 653 724 7 430 876
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Eget kapital och skulder 2018 2017

Eget kapital

Balanserat resultat 3 305 563 2 449 902

Årets resultat -1 620 216 855 661

Summa eget kapital 1 685 347 3 305 563

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 463 131 568 960

Aktuell skatteskuld 0 8 330

Skuld erhållna ej nyttiade bidrag 567 391 2 732 990

Övriga skulder 355 822 397 434

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 582 033 417 600

Summa kortfristiga skulder 1 968 377 4 125 314

Summa eget kapital och skulder 3 653 724 7 430 877
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Berättarministeriet verkar för ett Sverige där alla 
barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har 
förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi 
stöttar lärare i socioekonomiskt utsatta områden med 
kostnadsfria, pedagogiska program som lockar eleverna 
att erövra det skrivna ordet.

Våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och 
Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. 
Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt 
och religiöst obunden stiftelse. Organisationen bygger 
på en samverkansmodell mellan offentlig, privat och 
ideell sektor som säkerställer vår långsiktiga utveckling 
och kvalitet.

Om oss

”Alla barn är nyfikna, begåvade & 
intelligenta. Bli den som påminner 

dem om det.
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Partner
Tack till alla våra fantastiska volontärer och samarbetspartner som gör 
 Berättarministeriets verksamhet möjlig. 

Huvudpartner
Bonniers Familjestiftelse 
Catarina och Sven Hagströmer 
Familjen Robert Weils Stiftelse 
Göteborgs Stad 
Josefsson Foundation 
Kent Löwenberg 
MGA Holding AB 
Platzer Fastigheter Holding AB 
Stenastiftelsen 
Stockholms stad 
Södertälje kommun 

Pro-Bono-partner
Bonnierförlagen 
CloudScience International AB
DNAB
Kanter Advokatbyrå 
Koncept Stockholm 
Kreab 
Ramböll management consulting 
Viva Media Group

Projektpartner
Allmänna arvsfonden 
Nobel Center
Karolinska Institutet
Kronprinsessparets Stiftelse
KTH
Kulturrådet
Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Stiftelsen Oscar Hirschs minne

Programpartner
Astrid Lindgren Memorial Award 
Hallwylska museet 
Karolinska Institutet
Stockholms stadsbibliotek &  
Kulturskolan
Södertälje bibliotek & Kulturskolan
Världslitteraturhuset bibliotek 
Göteborg
Kulturrådet
Stiftelsen Oscar Hirsch minne
Sida
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