
Verksamhetsberättelse 2021
En rapport om hur du har varit med och möjliggjort utbildning, 

hälsa och trygghet för unga som lever i utsatthet i Kenya.



Zelmerlöw & Björkman Foundation är en insamlingsstiftelse som grund-
ades 2013 av oss, Måns Zelmerlöw och Jonas Björkman.

Som artist och tennisspelare har vi haft världen som arbetsplats. Det
har varit fantastiskt att få följa våra drömmar och arbeta med det vi
brinner för. Men när applåderna tystnat och publiken gått hem, går det
inte att blunda för den verklighet som så många barn och unga lever i, i
länder där förutsättningarna för att drömma stort inte finns för alla.

Så växte idén om en stiftelse fram, som skulle arbeta för att göra
skillnad för unga som lever i utsatthet. Vi ville göra något som hade en
långsiktig positiv effekt för nästa generation. Vi ville göra skillnad på
riktigt och valde att satsa på utbildning.

Stiftelsen är byggd på vår gemensamma värdegrund och en stark
vänskap. Vi har tillsammans med vårt breda nätverk lagt grunden för
något som har blivit livsavgörande för hundratals ungdomar.. .

Så började det

Men vi är långt ifrån klara. Så länge världen ser ut som den gör behövs                             
-den här stiftelsen.

Måns & Jonas



2021 - ett utvecklande år

Vi fokuserar på långsiktighet i vårt arbete, att skapa en hållbar förändring är
centralt. Vi vill inte bara göra en engångsinsats utan målet är att bryta
fattigdomsspiralen på riktigt för var och en av de ungdomar som kommer in på
Kenswed, så att de i sin tur kan påverka sina familjer och samhället i en positiv
riktning.

I denna rapport vill vi berätta om vårt arbete under året som gått och dela
berättelser direkt från ungdomarna på Kenswed. 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!

Magdalena Jennstål
Generalsekreterare 
Zelmerlöw & Björkman Foundation

På grund av ekonomisk och social utsatthet saknar 100 miljontals barn
och unga världen över idag tillgång till utbildning. Det går helt emot
FN:s mänskliga rättigheter och därför arbetar vi på Zelmerlöw &
Björkman Foundation outtröttligt för att ungdomar ska få gå i skolan.
Vårt mål är att ungdomarna ska ta sig hela vägen till försörjning för att
kunna uppfylla sina framtidsdrömmar och avskaffa fattigdomsspiralen.
Vårt nuvarande huvudfokus är ungdomar som lever i utsatthet i Kenya.
Där finansierar, stöttar och utvecklar vi tillsammans med lokala partners
Kenswed.

Efter att covid-19 slog till i början av 2020 och de kenyanska
myndigheterna beslutade att tillfälligt stänga ner samtliga skolor och
internat i landet har vi anpassat vårt arbete för att fortsätta
tillgängliggöra utbildning för unga som lever i fattigdom.
Gymnasieskolan Kenswed Academy öppnade igen i januari 2021 och
förutom en kortare stängning under några veckor i april och maj har
skolan och internatet på Kenswed varit öppet som vanligt sedan dess.
Tack vare den extremt hårt arbetande och dedikerade personalen på
Kenswed tog 54 studenter examen under året, trots pandemins
utmaningar. Extra roligt var att vi i februari officiellt öppnade de fyra
första klassrummen på Kensweds nya yrkesskola. Dessutom, i slutet av
2021 tog 14 studenter i vårt stipendieprogram för högre utbildning
examen från universitet och högskolor runtom i landet. Redan nu ser vi
att flera av dessa studenter och studenter från yrkesskolan har fått en
anställning eller startat eget och kan nu försörja sig själva och sina
familjer.



Tillsammans med lokala 
partners (17) arbetar vi med 
flera av FN:s Globala mål.

För att avskaffa fattigdom
(1) arbetar vi primärt med
utbilning (4) hela vägen till
försörjning (8). Vi har ett
extra fokus på tjejer (5,10)
och säkerställer även ung-
domars trygghet och hälsa
(2,3).



Zelmerlöw & Björkman Foundation finansierar, stöttar och utvecklar Kenswed i Ngong Hills, Kenya. 
Verksamheterna på Kenswed utvecklas ständigt och bestod 2021 av:
● Kenswed gymnasium: 329 elever studerade under 2021  
● Kenswed internat: Under året har 154 tjejer bott på internatet, vi har även hyrt ett hus för 55 killar
● Kenswed yrkesskola: 81 studenter har tagit examen från yrkesskolan under 2021
● Kenswed stipendieprogram för högre utbildning: 51 elever med examen från Kenswed fick 2021 fullt stipendium från ZBF 

för vidareutbildning i form av universitet, högskola eller yrkesutbildning
● Kenswed Hospital: mödravård, förlossning och hälsovårdscentral, 6656 patienter och drygt hundra födslar 2021
● Kenswed Dental Clinic: Tandläkarkliniken slog upp dörrarna i slutet av 2021, ett efterlängtat och otroligt viktigt tillskott till 

Kenswed Organization.



Kenswed Secondary School 
- en gymnasieskola i Kenya för unga som lever i fattigdom  

I januari 2021 fick samtliga elever återvända till skolan och undervisning
på plats efter en lång tid av nedstängning som följd av pandemin. Kenya
var det land i östafrika där skolorna var stängda under längst period vilket
var utmanande för både elever och personal. Tack vare hårt arbete från
personalen på Kenswed som idag består av ett gäng på 56 lokalt
anställda har 54 elever tagit examen från skolan under året med ett
snittbetyg högre än året innan, vilket är extra fantastiskt med tanke på
rådande omständigheter.

Förutom den teoretiska utbildningen pågår det ständigt flertalet aktiviteter
på skolan för att främja elevernas hälsa, kreativitet och glädje. Detta var
svårt att upprätthålla när undervisningen var på distans och därför har vi
haft extra fokus på det i år. Ett exempel på detta är att det anordnades
en “Career day” på Kenswed med målet att uppmuntra och inspirera
studenterna att börja tänka på deras framtida karriärer och våga prata
om drömmar, oberoende deras situation eller betyg. Ett antal gästtalare
från bland annat olika universitet i landet besökte Kenswed under dagen.
Genom dessa aktiviteter men också genom utbildning inom jämlikhet,
rättigheter och hållbarhet arbetar vi för att påverka elevernas tankesätt
och få dem att våga drömma om en framtid.

329 elever gick på Kenswed Academy under 2021 fördelat på 8 klasser.
Behovet och efterfrågan på utbildning i området är ständigt stor och
målet är därför att kunna anta ännu fler elever för en skolgång på
Kenswed Academy kommande år.





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

Tillsammans med våra lokala partners vill vi med vår verksamhet nå ut till
de allra mest utsatta ungdomarna. Därför har vi ett extra fokus på tjejer
och unga kvinnor, eftersom det finns ett antal faktorer som tidigt i deras liv
kan ha en stor negativ inverkan på deras framtid. Tidiga graviditeter,
otrygghet i hemmet och en otrygg väg till skolan är omständigheter som
gör att tjejer kan tvingas hoppa av skolan. Det är alltså extra viktigt för
dessa tjejers framtidsutsikter att de får den stöttning de behöver för att
kunna avsluta sin utbildning. Kenswed internat säkerställer just detta.

När den Kenyanska regeringen i januari 2021 öppnade upp landets skolor
och internat igen var det mycket glädjande för Kenswed att välkomna
tillbaka eleverna. Eftersom 2020 var ett tufft år för många då de fick
lämna sitt hem på internatet och återvända till ett boende som för många
innebar en stor social otrygghet, var eleverna glada att få komma tillbaka
till internatet och skolan med allt vad det innebär, både socialt och
studiemässigt. För att bo på internatet innebär inte bara en plats att sova.
Kenswed förser även eleverna med hygienartiklar, mat och en tydlig
struktur i vardagen som underlättar för studierna. Utöver ungdomarna så
bor även personal på internatet som ser till att ordningen upprätthålls
samt att ungdomarna får det stöd de behöver.

Kenswed växer, och så även internatet. Under 2021 har bygget av en
tredje våning pågått för fullt. På de två befintliga våningarna bodde det
under 2021 119 flickor, och ytterligare 35 tjejer har temporärt bott i ett
klassrum i väntan på att flytta in i internatbyggnaden där en tredje våning
byggs. När det bygget är färdigt början av 2022 kommer dessa 35 tjejer
och ytterligare ett antal att flytta in på den nya våningen. Utöver detta hyrs
ett separat hus till de killar som behöver boende för att kunna gå på
Kenswed och där bor idag 55 killar. Det känns väldigt bra för oss att
kunna trygga fler av elevernas skolgång med denna utbyggnad.



En stor bild

Lasse bygger tredje 
våningen på internatet



Kenswed högre utbildning -
ett stipendieprogram som möjliggör studier 
vid universitet, högskola eller yrkesskola

Det långsiktiga målet med utbildningsverksamheten på Kenswed är att
det ska leda till arbete och egenförsörjning för eleverna efter avslutande
studier. Då arbetsmarknaden i Kenya är konkurrenskraftig krävs det ofta
mer än en grundutbildning för att få arbete i landet. Därför finansierar vi
ett stipendieprogram för högre utbildning där elever som avslutat sin
utbildning på Kenswed Academy ges ekonomiska förutsättningar för att
studera vidare. Stipendiaterna är idag spridda över nästan 30 olika
lärosäten i olika delar av Kenya och nästan lika många studieinriktningar
och ämnesval. Några exempel på utbildningar som våra stipendiater
studerar är ekonomi, lärarutbildningar, matematik och journalistik.

Under 2021 mottog 51 elever stipendium för högre studier, lika fördelat
mellan kvinnor och män, och 14 studenter har tagit examen på sina
respektive lärosäten under året. Av dessa 14 har de flesta funnit arbete,
medan några har valt att studera vidare. Endast ett par elever är
jobbsökande i nuläget, vilket är ett tydligt tecken på att programmet
fungerar. Många av stipendiaterna deltar också i ett
mentorskapsprogram som syftar till att motivera och inspirera de elever
som går sista året på Kenswed. Detta mentorskapsprogram tror vi är
mycket nyttigt för eleverna på Kenswed och vi planerar att fortsätta med
det under 2022.



Paul
Paul kommer från en stor familj där han är äldst av nio syskon och från
ung ålder har han tagit ansvar för sina yngre bröder och systrar. Efter
en grundskoleutbildning med bra betyg fick han erbjudande att påbörja
sin gymnasieutbildning på Kenswed och de tre följande åren studerade
Paul på skolan. Tiden på Kenswed var delvis tuff, eftersom Paul
drabbades av tuberkulos och hade en lång väg att gå till skolan varje
dag, ofta på tom mage eftersom det inte fanns någon mat hemma.
Trots detta var studiemotivationen stark och Paul gick ut Kenswed
Academy med goda betyg. Det följande året arbetade han som lärling
till en svetsare innan han blev en av kandidaterna för ett stipendium till
högre studier. Kenyatta University och programmet “Commerce” blev
nästa anhalt och han blev den första i sin familj att studera på
universitetsnivå. Under denna tid gick Paul även en kurs i
programmering och grafisk design på Kenswed, då online på grund av
pandemin. Här valde han även att vara med i mentorskapsprogrammet
för yngre elever på skolan, något som han berättar gav stort värde till
honom. Efter att ha tagit examen från Kenyatta University i slutet av
2021 arbetar Paul nu som grafisk designer för ett reseföretag och han
använder sin lön till att bland annat hjälpa sin familj att betala hyran.



Kenswed Yrkesskola - yrkesutbildning 
som leder hela vägen till jobb

Kenswed Vocational Training Center (KVTC) startade redan 2020 med ett
antal pilotutbildningar, men i juni 2021 öppnade dörrarna till skolans nya
lokaler officiellt och utbildningarna kunde starta igång ordentligt. De
yrkesutbildningar som har startat under året är stylist (fokus på hår och
naglar), dataprogrammering och konditorutbildningen. Oavsett utbildning
läser samtliga elever på yrkesskolan teoretiska ämnen inom
entreprenörskap, kommunikation och grundläggande datakunskap parallellt
med sin valda inriktning. Eftersom majoriteten av dessa studenter kommer
att starta och driva egna företag är detta viktiga kunskaper för studenterna
att erhålla.

Totalt har 81 studenter tagit examen från KVTC. Yrkesskolan är viktig för
att kunna erbjuda eleverna eftergymnasial utbildning som lättare kan leda
till arbete direkt efter examen. Det är därför ett avgörande steg i att kunna
följa eleverna hela vägen från utbildning till försörjning så att de vidare kan
påverka sin och andras framtid.





Kenswed Hospital - mödravård, förlossning och hälsovård för de mest utsatta
Sedan öppningen av Kenswed Hospital i juni 2019 är det fler och fler patienter
som besöker kliniken, både studenter, personal och människor från
närområdet. Pandemin påverkade givetvis arbetet på kliniken även detta år
och personalen vidtar fortsatt försiktighetsåtgärder för att minska den
potentiella smittspridningen av covid-19. Arbetet för att sprida information om
kliniken och de tjänster som erbjuds har under året fortsatt, bland annat till
andra skolor i området för att uppmana elever att vid behov besöka kliniken.

I januari genomfördes en kampanj mot livmoderhalscancer genom att erbjuda
fria kontroller för kvinnor över 21 år och vaccin mot HPV för flickor mellan 10-
13 år. I mars blev klinikens vårdpersonal äntligen erbjudna vaccin mot covid-
19 och senare under året fick kliniken möjlighet att själva vaccinera patienter,
initialt främst äldre, vilket vi är mycket tacksamma för då vaccineringen går
mycket långsammare i Kenya än i Sverige. I april genomfördes outreach-
camps för att nå människor i närområdet som inte har möjlighet att ta sig till
kliniken men som är i behov av hjälp och detta har därefter genomförts
regelbundet under året. Det som erbjuds då är vissa läkemedel och vitaminer,
blodtrycksmätningar och stöd vid familjeplanering.

Framför allt har mödra- och förlossningsvården utvecklats under året då
behovet är stort i området. Personalen blir mer och mer erfarna vad gäller att
hantera förlossningar och under året har cirka 100 barn fötts på kliniken. Från
och med mars erbjuder kliniken dygnet-runt-service, till en början främst
förlossningsvården, men målet är att utveckla detta kommande år.

6656 patienter har under året besökt kliniken och det har varit drygt 100
förlossningar. Målet är att kommande år fortsätta arbetet med att kunna nå
ut och hjälpa fler människor i behov av vård.





Girls empowerment program

Ett av projekten som har pågått under året, tillsammans med främst
personal från kliniken, men även från gymnasieskolan är Girls
Empowerment Program (GEP). Vi märkte tidigt att tjejerna är de som
påverkas mest negativt av pandemins effekter i form av restriktioner och
nedstängningar. Ett av problemen som identifierades var en ökningar i
antalet tonårsgraviditeter i området. Behovet av stöd var stort för dessa
tjejer och därför startade vi GEP. Genom programmet har vi stöttat 20
tonårstjejer som antingen var nyblivna mammor eller gravida vid projektets
start. Både genom mödra- och förlossningsvård på kliniken och även
hälsovård för dem och barnet vid behov för att säkerställa deras rätt till
hälsa. Framförallt bidrog projektet till att tjejerna kunde fortsätta sin
utbildning på Kenswed genom att bland annat få hjälp med barnpassning.

Även om fokus har varit på dessa tjejer ville vi nå ut bredare i samhället.
Personal från kliniken har bland annat anordnat workshops för personal och
elever på grundskolor i området för att utbilda gällande jämställdhet och
flickors rättigheter. Att vara medveten om sina rättigheter är ingen
självklarhet som ung tjej i Kenya men på många sätt nödvändigt för att
undvika diskriminering.



Charity

Charity gick ut grundskolan 2015 med goda betyg och såg fram emot
gymnasiet. Men på grund av den höga avgiften blev det inte så, i
stället skulle hon giftas bort till en äldre man. Charity lyckades fly sitt
hem och med hjälp på vägen tog hon sig till Kenswed Academy där
hon fick en plats och kunde börja studera. När pandemin inträffade i
mars 2020 blev hon, likt alla andra, tvungen att återvända hem. Väl
hemma blev hon gravid och barnets pappa var inte villig att ta ansvar.
Charity blev därför när skolorna åter öppnade en del av Girls
Empowerment Program och fick en plats på vår konditor
yrkesutbildning för att få hjälp och stöttning med skolan och sin
nyfödda bebis. Hon berättar om hur detta har varit avgörande för
hennes möjlighet att trots nybliven, ung och ensamstående mamma
fortsätta sin utbildning. Idag har hon precis fått anställning på ett
bageri så hon kan försörja sig själv och sitt barn. En sann hjälte!



Damaris berättar: “Growing up as a child, I had quite a number of
dental problems and my parents were unable to take me to a dentist!
Dentists were rare too. Later on while in high school some rotary
doctors visited our school and I got to have my teeth fixed. I didn’t
know there existed something like treatment for teeth! That’s when I
developed an interest to study dentistry and more so to work in an
organization whose interest is helping those who can’t easily access
dental services.”

Kenswed dental clinic
Under sommaren 2021 färdigställdes lokalen till Kenswed Dental Clinic, och i
mitten av oktober anställdes Damaris på heltid. Damaris är klinikens
Community Oral Health Officer (COHO), som är att jämföra med en svensk
tandhygienist, men med rätt att dra ut tänder och göra mindre lagningar. Vid
behov har kliniken även hjälp av en lokal tandläkare, Dr Bhatia. Under hösten
har Damaris undersökt merparten av eleverna på Kenswed Academy, framför
allt sistaårseleverna för att hinna ge dem behandling innan examinationen i
april 2022. De största problemen är karies och omfattande emaljskador på
grund av väldigt höga halter av fluor i dricksvattnet under uppväxten, såväl som
kraftig tandköttsinflammation. Projektets målsättning är att förbättra munhälsan
bland Kensweds elever, mödrar, deras barn och de patienter som besöker
Kenswed Hospital och Kenswed Dental Clinic. Ett förebyggande arbete har
även påbörjats i omkringliggande område genom undervisning och utdelning
av ”tandvårdskit” vid 8 grundskolor och en gymnasieskola i Ngong Hills.
Gensvaret från lärare och rektorer har varit alltigenom väldigt positivt, såväl
som från eleverna. Inom projektet planerar även kliniken att utbilda
”munhälsoambassadörer” bland Kensweds elever, för att sprida så mycket
kunskap som möjligt om god munhälsa som en viktig del av den allmänna
hälsan.

Under 2022 hoppas vi även kunna inviga Kenswed Dental Clinic officiellt.





Verksamheten i Sverige
Även detta år har varit utmanande i spåren av pandemin. I januari
visste vi fortfarande inte hur situationen med pandemin skulle
utvecklas och påverka vårt insamlingsarbete. Efter att 2020 ha fått
ställa om arbetet och ställa in Zelmerlöw & Björkman Invitational, vårt
största insamlingsevent, fick vi möjlighet att vara kreativa och arbeta
på andra sätt. Bland annat har vi under detta år utvecklat vårt arbete
gentemot företag vilket har resulterat i många viktiga och spännande
samarbeten. Den 27 september då restriktionerna lättade bestämde vi
oss för att genomföra ZBI och efter mycket hårt arbete blev det en
otroligt lyckad insamlingsgala - stort tack till alla som bidrog!

I år och kommande år fortsätter vi att fokusera på driften och att
utveckla Kensweds verksamheter. Vi har påbörjat ett arbete med att
Kenswed ska bli mer självförsörjande och inte lika beroende av vår
stöttning. Detta är oerhört viktigt för att nå den långsiktiga förändring vi
vill åt och för att vi ska kunna möjliggöra utbildning för ännu fler unga
som lever i fattigdom. Vår vision är trots allt att alla barn och unga ska
få möjlighet till utbildning.

Vi är otroligt tacksamma för alla som på olika sätt har bidragit till och
engagerat sig i vår verksamhet och ungdomarna på Kenswed under
året som gått! Vårt team av engagerade volontärer och anställda i
Sverige växer och arbetet kan därför fortsätta att utvecklas för att nå
fler unga som är i behov av utbildning, hälsa och trygghet.



Tack för att du har valt att stötta vårt 
viktiga arbete under 2021! 

Slutligen vill vi tacka för ditt värdefulla engagemang under året som har
möjliggjort att vi har kunnat fortsätta stötta ungdomarna i
verksamheterna på Kenswed. Utan alla er partners och givare hade
detta aldrig varit möjligt.

Följ oss och läs mer om hur det går i våra program på:
zbfoundation.se
Facebook
Instagram
Linkedin
Youtube
Årsredovisning

Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans med dig! Vi hoppas också att
du vill fortsätta vara med oss i vårt arbete med att stötta ungdomar
som lever i utsatthet genom utbildning 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
https://zbfoundation.se/givarvard-och-policies/

