


2020 - ett utmanande år 

Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet. 
Därför arbetar Zelmerlöw & Björkman Foundation outtröttligt 
för att ungdomar ska få gå i skolan och ta sig hela vägen till 
försörjning för att kunna uppfylla sina framtidsdrömmar - även i 
en pandemi. 

2020 har verkligen varit ett tufft år på många sätt när Covid-19 
drabbade hela världen. För Zelmerlöw & Björkman Foundation 
handlade året till stor del om att hitta nya arbetssätt och 
lösningar för att fortsätta stötta ungdomarna i våra program på 
bästa möjliga sätt när både skola och internat tvingades att 
stänga ner under en tid. 

I denna rapport vill vi berätta om vårt arbete under året som 
gått och dela berättelser direkt från ungdomarna i våra program. 
Men framförallt vill vi visa hur ditt stöd gjort skillnad och varit en 
oumbärlig förutsättning för att vi ska kunna fortsätta möjliggöra 
utbildning, hälsa och trygghet för ungdomar som lever i 
utsatthet.

TACK för ditt fantastiska stöd även i dessa svåra tider!

Magdalena Jennstål
Generalsekreterare ZBF
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Kenswed Academy - en gymnasieskola i Kenya för unga som lever i fattigdom  

År 2020 startade som vanligt, två avgångsklasser hade precis tagit 

examen och vi välkomnade därför två nya klasser till årskurs ett med 

totalt 84 elever till skolan. Samtidigt besökte allt fler patienter 

Kenswed Hospital och bygget för den kommande yrkesskolan skulle 

påbörjas. Läget förändrades dock snabbt och i mitten på mars 

beslutade kenyanska myndigheter att stänga ned samtliga skolor och 

internat i landet. Zelmerlöw & Björkman Foundation vidtog direkt 

åtgärder och startade utformandet av en ny arbetsplan i tät dialog 

med lokala partners, anställda på plats och elever för att värna om 

deras säkerhet och ge dem det stöd de behöver.

Initialt såg vi till att samtliga elever hade en trygg bostad att 

återvända till. Därefter fick varje lärare ansvar över 15–20 elever att 

upprätthålla en kontinuerlig kontakt med och se till att de hade det 

bra. Vi arbetade fram en plan för att möjliggöra distansutbildning för 

att eleverna inte skulle hamna efter i deras skolgång. Den främsta 

utmaningen för eleverna med distansundervisning har varit brist på 

både internet och tekniska enheter att koppla upp sig på. Detta löste 

vi genom att distribuera läsplattor, mobilt bredband samt 

skoluppgifter som går att göra den tid på dygnet som passar 

respektive elev bäst. Vi har även distribuerat hygienartiklar och 

matpaket till de elever med störst behov samt ett mål lagad mat om 

dagen till ett antal elever och deras familjer. 

Trots omfattande åtgärder har situationen varit tuff. Eleverna har 

haft olika förutsättningar att klara av distansundervisningen, 

beroende på hemförhållanden och hur pandemin har påverkat deras 

familj och dess arbetsmöjligheter. Speciellt tufft har det varit för de 

yngre eleverna som ännu inte har etablerat en studievana eller 

vanan att ta eget ansvar för sina studier. Vi är därför otroligt glada 

över att samtliga elever fick återvända till skolan i januari 2021 för 

att kunna fortsätta sin utbildning på plats. De elever som skulle tagit 

sin examen 2020 har fått sina slutprov framflyttade till april 2021 för 

att kunna förbereda sig ordentligt. Framöver kommer vi arbeta för 

att återanpassa eleverna till skolan och vara extra lyhörda för 

elevernas mående och behov, då alla kommer tillbaka med olika 

erfarenheter av hur pandemin och distansstudier har påverkat dem. 

278 elever gick på Kenswed Academy under 2020. Behovet och 

efterfrågan på utbildning är nu större än någonsin och målet är 

därmed att kunna ta in ännu fler elever för en skolgång på Kenswed 

Academy. 



Maj 2020



Noreen drömmer om att bli 
jurist 

“ I’m Noreen from Kenswed secondary 
school. When I finish my studies, I’ll 
attend university and study law because 
I’d like to fight for the rights of the 
women and children. 

Because back in our communities there 
is poverty and I’d like to help them and 
my younger siblings because they are 
very poor. 

Kenswed has helped me and I would like 
to eradicate such conditions back in our 
communities and all over Kenya.



Kenswed Internat - ett boende för de mest utsatta tjejerna och killarna

För Zelmerlöw & Björkman Foundation är det viktigt att nå de allra 

mest utsatta ungdomarna i de områden vi är verksamma. Därför har 

vi ett extra fokus på tjejer och unga kvinnor. De är inte bara de mest 

utsatta utan även de med mest potential till en positiv förändring 

som ger effekter även för deras familjer och lokalsamhälle. Vid 

starten av gymnasieskolan upptäckte vi snabbt ett stort bortfall av 

just tjejer till följd av graviditeter, otrygg väg till skolan, utmaningar i 

familjen etc. Detta är anledningen till att vi startade ett internat för 

tjejer och vi märkte snabbt en stor skillnad gällande tjejernas närvaro 

och resultat i skolan. Idag ser vi att de elever som presterar bäst i 

skolan bor på just internatet.

Även internatet stängdes tillfälligt ner i mars 2020 på grund av 

landets restriktioner. Det var då särskilt viktigt att säkerställa att de 

135 tjejer som bodde på internatet hade en trygg bostad att 

återvända till eftersom dessa tjejer förutom att lämna sina studier 

också lämnade sitt hem och trygghet. Tjejerna är en extra sårbar 

grupp i samhället vilket blir särskilt tydligt i situationer likt dessa och 

trots vårt arbete har risken varit stor att eleverna tvingas hoppa av 

skolan för att kunna försörja sin familj genom att arbeta, prostituera 

sig eller engagera sig i kriminalitet och att tjejerna tvingas giftas bort. 

Tyvärr såg vi snabbt vilka negativa följder denna situation kan få för 

framför allt tjejerna i våra program, tonårsgraviditeterna har 

exempelvis ökat i stora delar av Kenya, bland annat i de geografiska 

områden där vi är verksamma och så även hos våra kvinnliga 

studenter under deras tid hemma. Men tack vare ett gediget arbete 

från personal på plats i Kenya kunde vi under 2020 göra vårt yttersta 

för att stötta tjejerna även i denna tid. Vi omplacerade dem som av 

olika anledningar inte kunde bo kvar hemma, vi distribuerade 

hygienartiklar och matpaket till de elever som hade störst behov 

samt såg till att ungdomarna kunde fortsätta sin utbildning på 

distans. 

Sedan januari 2021 är tjejerna tillbaka på internatet och vi tillgodoser 

även 40 killar med boende för att de ska kunna studera på Kenswed 

Academy. Målet framöver är att kunna bygga ut internatet med en 

till våning och på så sätt öka antalet sovplatser för att kunna möta 

behovet i samband med att skolan växer.





Kenswed högre utbildning - ett stipendieprogram som möjliggör studier vid universitet, college 

eller yrkesskola för elever med examen från Kenswed Academy

Målet med allt arbete vi genomför är att det i slutändan ska leda 

hela vägen till arbete och egenförsörjning för eleverna på Kenswed. I 

Kenya krävs det idag ofta mer än en grundutbildning då 

arbetsmarknaden är konkurrenskraftig med en ung arbetskraft och 

enorm arbetslöshet. Detta är anledningen till att vi finansierar ett 

stipendieprogram för högre utbildning där vi ger elever som avslutat 

sin utbildning på Kenswed Academy rätt ekonomiska förutsättningar 

för att studera vidare. Dessa elever studerar till exempel ämnen 

såsom matematik, sjuksköterska och rörmokeri. 

Under 2020 mottog 29 elever stipendium för att studera på externa 

Universitet, college eller yrkesskolor och 6 elever fick stipendium för 

att studera en stylistpilotutbildning på vår nystartade yrkesskola.

Även de elever som är en del av vårt stipendieprogram har 

påverkats av pandemin då mycket av studierna har förts digitalt på 

distans. Positivt är att vi i början av 2021 kunde vi erbjuda ännu fler 

elever ett stipendium via Kenswed och målet är att fortsätta i denna 

riktning då vi är övertygade om utbildningens kraft för att avskaffa 

fattigdom. 



Pamela drömmer om att öppna 
en egen skola

Pamela började på Kenswed 2015 och gick år 2018 ut 
med goda betyg. Därefter blev hon tilldelad ett 
universitetsstipendium från Kenswed för att kunna följa 
sin dröm om att studera till lärare. 

Pamela berättar om hur livet hur livet på universitetet 
är utmanande och speciellt under Covid-19, men att 
stipendiet har varit till stor hjälp hittills under hennes 
första år. Sedan landets samtliga skolor tillfälligt 
stängdes har Pamela samlat elever i området där hon 
bor för att bedriva viss undervisning och beskriver hur 
det har lärt henne att kommunicera med och hantera 
olika elever, samt planera sitt arbete och tid. 

Pamela drömmer om att i framtiden öppna en egen 
skola. 



Kenswed Yrkesskola - yrkesutbildning som leder hela vägen till jobb

Trots den rådande situationen har bygget för yrkesskolan 

fortsatt under året och fyra klassrum står nu klara för 

uppstart i början av 2021. Yrkesskolan är viktig för att kunna 

erbjuda, både avgångselever på Kenswed Academy och andra 

ungdomar som står lång från arbetsmarknaden, 

eftergymnasial utbildning. Vi kommer erbjuda en rad olika 

yrkesutbildningar som lättare kan leda till arbete direkt efter 

examen och det utgör ett avgörande steg för att kunna följa 

eleverna hela vägen från utbildning till försörjning så att de 

vidare kan påverka sin egen och andras framtid. 

Redan under 2020 startade vi några pilotutbildningar för 

totalt 60 elever inom hair & beauty, entreprenörskap, 

databaskunskap och webbdesign. Oavsett utbildning läser 

samtliga elever även teoretiska ämnen inom 

entreprenörskap, kommunikation och grundläggande 

datakunskap parallellt med sin valda inriktning. 

Innan uppstarten av skolbygget identifierade vi behovet av 

utbildningar som tillgodoser den lokala arbetsmarknadens 

behov. Dessa utbildningar utgör bland annat ICT (kodning, 

webbdesign), Electricity (solcellsinstallation etc), Hair and 

Beauty (Stylist), Entreprenörskap, Handicraft (sömnad, 

design), Hospitality och Plumbing. Vår vision är att i framtiden 

bygga fler klassrum och utöka antalet utbildningar för att 

säkerställa att fler av eleverna i vårt program får de bästa 

förutsättningarna till en utbildning som leder direkt till jobb 

vid avslutande studier.





Kenswed Hospital - mödravård, förlossning och hälsovård för de mest utsatta

Kenswed Hospital öppnade i juli 2019. Under 2020 har allt fler 
patienter sökt sig till kliniken och inte enbart studenter och personal 
från Kenswed utan även människor i närområdet. Givetvis påverkade 
situationen gällande Covid-19 också arbetet på kliniken i stor 
utsträckning och personalen vidtog omgående försiktighetsåtgärder 
och genomgick en utbildning för att vara väl förberedda vid en 
potentiell spridning av viruset. Trots spridningen av viruset fortsatte 
allt fler patienter att besöka kliniken och de främsta orsakerna var 
infektioner (övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, 
magtarminfektioner, hudinfektioner) och högt blodtryck. I samarbete 
med Hälsoministeriet erbjuder kliniken fria vaccinationer till alla barn 
upp till 18 månader, däribland mot polio, mässlingen och difteri. 
Under våren 2020 fick kliniken även tillstånd att specialisera sig mot en 
mödravårdsklinik och den 11 januari 2020 skedde den första 
förlossningen på Kenswed Hospital, lilla Brave föddes! Allt fler 
blivande mammor besöker därmed kliniken för mödravårdskontroller 
och förlossningar. Dessutom har vi sedan i höstas en egen ambulans 
på plats, tack vare vår samarbetspartner Lööf Foundation, för att 
snabbt kunna agera vid framför allt svåra förlossningar.

Under pandemin har personalen på kliniken arbetat förebyggande 
med informationsspridning samt genom att distribuera tvål och 
munskydd till befolkningen i närområdet. Kliniken har även vidtagit 
åtgärder för att underlätta för patienter att ta sig till och från kliniken. 
Exempelvis har ett samarbete skapats med mopedförare “Boda 
Bodas” med syfte att som ambulansservice hämta samt lämna 
patienter. 

Utöver detta har kliniken även börjat leverera läkemedel hem till 
patienter samt bistå med hemsjukvård. I augusti framförde 
Hälsoministeriet ett krav på att samtliga hälsofaciliteter i landet måste 
ha ett mottagningsrum och ett isoleringsrum dit patienter med 
misstänkt Covid-19 kan stanna tills myndigheterna hämtar dem till det 
lokala Covid-19 centret. 

Kliniken är fortfarande i ett utvecklingsstadium och målet är att kunna 
bedriva dygnet-runt service vilket kräver ytterligare bemanning och 
utrustning. Planeringen för en tandläkarmottagning är dessutom i full 
gång då behovet av tandvård är stort i området och hos eleverna. 
Kliniken avser också framöver att arbeta med att motverka psykisk 
ohälsa och att ansluta en kurator till Kenswed Academy och Kenswed 
Hospital.

Enligt patientenkäter är patienterna väldigt nöjda med bemötandet, 
kvaliteten på vården och renligheten i lokalerna, något vi kommer att 
fortsätta arbeta för. Under 2020 hade Kenswed Hospital 3 404 
patienter och 20 förlossningar. 





● Idag lever ca 10 procent av världens befolkning, runt 736 

miljoner människor, i extrem fattigdom. Men trots att vi vet 

att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet och att 

det är en mänsklig rättighet att gå i skolan, är det ändå över 

138 miljoner* ungdomar världen över som inte får tillgång till 

utbildning idag. Under pandemin har den siffran stigit. 

● Genom att stärka ungdomar som lever i utsatthet och 

möjliggöra utbildning som leder till arbete och försörjning, 

bidrar vi till att bryta fattigdomsspiraler. 

● Vårt fokus ligger primärt på utbildning och entreprenörskap, 

men vi säkerställer även ungdomars trygghet och hälsa vilket 

ligger i linje med flera av FN:s Globala mål.

● Vi har ett extra fokus på flickor och unga kvinnor. De är inte 

bara de mest utsatta utan även de med mest potential till en 

positiv förändring som ger effekter även för deras familj och 

lokalsamhälle. 

Så bidrar Zelmerlöw & Björkman Foundation till 
de globala målen

*källa UNESCO 2019



Tack för att du har valt att stötta vårt 
viktiga arbete under 2020! 

Slutligen vill vi tacka för ditt värdefulla engagemang 

under året som har möjliggjort att vi har kunnat 

fortsätta stötta ungdomarna i våra program även under 

denna tuffa tid. Utan våra partners och givare hade 

detta inte varit möjligt.

Följ oss och läs mer om hur det går i våra program på: 

zbfoundation.se

Facebook

Instagram

Linkedin

Youtube

Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans med dig! Och 

hoppas att du vill fortsätta vara med oss i vårt arbete 

med att stötta ungdomar som lever i utsatthet- hela 

vägen till arbete och försörjning. 

https://zbfoundation.se/
https://www.facebook.com/zbfoundation
https://www.instagram.com/zbfoundation/
https://www.linkedin.com/company/zelmerlow-bjorkman-foundation/
https://www.youtube.com/user/ZelmerlowBjorkman/videos


Stort tack 
för att du uppfyllde framtidsdrömmar 

tillsammans med oss under 2020!

Magdalena Jennstål
Generalsekreterare
0735056324
Magdalena.jennstal@zbfoundation.se
www.zbfoundation.se
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