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Den 5 augusti förra året invigdes sommar-OS i Rio de Janeiro och för första gången någonsin 
deltog ett olympiskt flyktinglag i tävlingen. Det var ett lag som inte representerade ett land utan 
där 10 modiga Idrottare på flykt representerade de miljontals människor som på grund av våld 
och förföljelse har tvingats lämna sina hemländer. Deltagandet av ett flyktinglag i OS var en 
viktig milstolpe i UNHCR:s över 20 år långa samarbete med Internationella olympiska kommittén 
(IOK) och en symbol för att världen står upp för människor på flykt. De två syriska simmarna, två 
judoutövarna från Demokratiska republiken Kongo och de sex löparna från Etiopien och Sydsudan 
fick stående ovationer när de tågade in i arenan under invigningen och skickade ett tydligt budskap 
om hopp till flyktingar runt om i världen.

#WithRefugees
En månad senare, vid FN:s toppmöte i New York, kunde UNHCR presentera uppropet #withrefugees, 
där över en miljon människor uppmanade världens regeringar att hjälpas åt för att ge människor 
på flykt ett liv i säkerhet. Även i Sverige gav tiotusentals människor sin röst för flyktingar genom 
uppropet - och det gav resultat! Under toppmötet antog världsledare från 193 länder en ambitiös 
plan för att förbättra skyddet för flyktingar och migranter.

Över 65 miljoner människor på flykt
Men utmaningarna fortsätter. Under 2016 rapporterade UNHCR att det nu är över 65 miljoner 
människor som är på flykt från sina hem och att en tredjedel av dem har tvingats lämna sina 
hemländer för att söka skydd och säkerhet i ett annat land – hälften av dem är barn.  Behovet av 
UNHCR:s humanitära hjälp ökade konstant under 2016. Kriget i Syrien gick till exempel förra året 
in på sitt sjätte år och situationen för människorna blev bara värre. Detsamma gäller Irak där flera 
miljoner människor är på flykt för sina liv. På andra platser i världen som inte syns lika mycket 
i media, som Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Jemen, tvingade våld och osäkerhet 
tusentals familjer att lämna sina hem för att söka skydd hos UNHCR. 

Privatpersoner, stiftelser och företag bidrog 
I Sverige har vi tacksamt kunna konstatera att förståelsen, empatin och engagemanget för alla 
de som tvingats lämna sina hem är hög. Privatpersoner, stiftelser och företag bidrog på ett 
fantastiskt sätt och har gjort det möjligt för UNHCR att ge nödhjälp för att rädda liv i akuta kriser, 
skydda flyktingars rättigheter och hjälpa människor som flytt att bygga en bättre framtid.

VARMT TACK FÖR 2016! Tillsammans fortsätter vi att arbeta för utsatta människor på flykt.

Nicklas Wigren
Ordförande, Sverige för UNHCR

Katinka Lindholm
Generalsekreterare, Sverige för UNHCR

NICKLAS WIGREN, 
ordförande

KATINKA LINDHOLM,
generalsekreterare

Vi står upp för 
människor på flykt
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65,3 miljoner 
människor på 
flykt i världen.

UNHCR fanns 
på plats i 128 
länder

I genomsnitt 
tvingades 24 
personer på 
flykt varje minut.

65,3
miljoner

128
länder

24
personer

Nödhjälp skickat till krisområden 2016:

6 634 555 
filtar

4 114 641 
liggunderlag

3 370 273 
presenningar

2 151 924 
vattendunkar

1 828 522 
köksset

1 176 968 
myggnät 

862 405 
hinkar

803 850 
solcellslampor

256 053 
familjetält

Snabba fakta 2016
Under 2016 skickades förnödenheter till miljontals människor 
från UNHCR:s lager runt om i världen.



6

JANUARI
Tusentals på flykt i Niger
100 000 människor tvingas lämna sina hem 
i sydöstra Niger efter attacker av Boko Haram. 
Både lokalbefolkningen och flyktingar från 
Nigeria är drabbade. UNHCR skickar akut 
hjälp för att skydda dem som flyr.

FEBRUARI
Flyktingar får rösta i Centralafrikanska 
republiken (CAR)
Tusentals flyktingar röstar i valet i Central-
afrikanska republiken. Efter flera år av våld och 
lidande kan valet leda till en efterlängtad fred. 
UNHCR informerar flyktingar från CAR som 
befinner sig i Kamerun, Tchad och Republiken 
Kongo om hur valet går till och underlättar för 
deras valdeltagande.

MARS
Årsdagen för kriget i Syrien
Den 15 mars infaller årsdagen för kriget i Syrien 
– nutidens största humanitära kris. UNHCR 
fortsätter att hjälpa miljontals syriska flyktingar 
och familjer på flykt inne i Syrien och i grann -
länderna. UNHCR delar ut livräddande hjälp, 
skyddar deras grundläggande mänskliga 
rättigheter och hjälper dem att hitta lösningar 
för en bättre framtid.

APRIL
Den värsta jordbävningen 
i Ecuador på decennier
En kraftig jordbävning drabbar Ecuador. 650 
människor mister sina liv, 73 000 förlorar sina 
hem. UNHCR flyger in hjälpsändningar med 
50 000 liggunderlag, 18 000 myggnät och 
900 tält till familjer som har förlorat sina hem. 
17 000 flyktingar och asylsökande, främst från 
Colombia, var bosatta i några av de värst 
drabbade områdena.

MAJ
En kampanj som ger flyktingar 
tak över huvudet
Rekordmånga människor är på flykt från sina 
hem och behöver tak över huvudet. UNHCR 
startar en internationell kampanj som upp- 
manar privata givare och företag att skänka 

pengar för att ge flyktingar ett värdigt boende. 
Pengarna går till livräddande akut skydd: tält, 
tillfälliga bostäder eller hjälp med att betala hyra.

JUNI
65,3 miljoner människor är på flykt – fler än 
någonsin tidigare
Krig och förföljelse har tvingat fler människor än 
någonsin tidigare att fly från sina hem visar UNHCR:s 
rapport Global Trends. 65,3 miljoner människor 
var på flykt i slutet av 2015. I genomsnitt 
tvingades 24 människor på flykt varje minut.

JULI
60 000 flyr från Sydsudan
Ökat våld i Sydsudans huvudstad Juba tvingar 
60 000 människor att fly till Uganda, Kenya och 
Sudan – majoriteten är kvinnor och barn. Nästan 
en av fyra av Sydsudans invånare beräknas 
vara på flykt inom landet eller i grannländerna. 
UNHCR är på plats med tält och nödhjälp.

AUGUSTI
Första OS-laget för flyktingar någonsin
Tio flyktingar går till historien som deltagare i det 
första OS-laget för flyktingar i Rio de Janeiro. 
I laget tävlar två syriska simmare, två judoutövare 
från Demokratiska republiken Kongo, en 
maratonlöpare från Etiopien och fem löpare 
från Sydsudan.
 Två flyktingar tävlar även under oberoende 
paralympiska idrottares flagga i Paralympics.

SEPTEMBER
Dödssiffran på Medelhavet ökar
I september är det ett år sedan fotografiet på 
Alan Kurdi spreds över världen. Bilden på den 
drunknade syriska treåringen på en strand i 
Turkiet blev en symbol för krigets och flyktens 
fasor. Sedan Alans död har antalet drunknings-
olyckor på Medelhavet ökat och 2016 blir det 
dödligaste året hittills.
 På ett FN-toppmöte i New York överlämnar 
UNHCR en namninsamling med över 1,2 
miljoner underskrifter som visar solidaritet 
med flyktingar. Några dagar senare åtar sig 
193 länder att hjälpas åt för att skydda 
flyktingars och migranters rättigheter.

Under 2016 var UNHCR på plats i 128 länder för att rädda liv, skydda flyktingars 
rättigheter och hjälpa människor på flykt att bygga en bättre framtid.

Susan Lafot och hennes familj 
har tvingats fly undan våldet i 
Sydsudan.

65,3
miljoner 
människor är på flykt

Mer än hälften av befolkningen 
i Jemen är i akut behov av mat. 

2016 – en tillbakablick
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OKTOBER
Flyktingar från Myanmar/Burma  
återvänder hem
I oktober 2016 befinner sig 103 000 flyktingar 
från Myanmar/Burma i Thailand. Efter årtionden 
på flykt kan de första flyktingarna frivilligt 
återvända hem. UNHCR ger stöd till hemresan 
och erbjuder rådgivning för att säkerställa att 
besluten för återvändandet är riktiga.

NOVEMBER
Familjer flyr från Mosul
73 000 personer är på flykt från Mosul, Irak, 
sedan en offensiv för att återta staden 
påbörjades den 17 oktober. UNHCR bygger 

elva läger i norra Irak för att skydda 120 000 
människor och ger nödhjälp till 54 000 för att 
överleva vintern.

DECEMBER
Humanitär katastrof i Jemen
Över två miljoner människor har tvingats  
på flykt i Jemen på grund av konflikter som 
började för två år sedan. Mer än hälften av 
befolkningen är i akut behov av mat. Hjälp- 
behoven är enorma. ”Vi är hungriga, sjuka  
och fryser. Vi behöver mat och mediciner”, 
berättar en av de drabbade. UNHCR har  
delat ut nödhjälp till 660 000 människor  
i Jemen sedan kriget började.

En familj som flytt från Mosul får 
nödhjälp i ett av UNHCR:s läger 
runt staden.

Barn i inAl-Kallaseh i östra Aleppo.
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Under 2016 kunde UNHCR skydda och hjälpa miljoner människor som 
tvingats fly sina hem. Oavsett var kriser uppstår finns UNHCR där med 
livräddande stöd, för att skydda mänskliga rättigheter och hjälpa 
människor att skapa en ny framtid. 

MED SAMLAD KRAFT  
I KATASTROFER

JORDBÄVNINGEN I ECUADOR
Efter jordbävningen i Ecuador bidrog UNHCR med 
bland annat 50 000 madrasser, 18 000 myggnät och 
900 tält till familjer som drabbats hårdast av jordbäv-
ningen och dess efterskalv. Bland dem som fick 
hjälp var flyktingar och asylsökande från Colombia.

FÖRVÄRRAT LÄGE  I SYDSUDAN
När våldsamheter på nytt bröt ut i landets huvudstad i juli 2016 var UNHCR 
på plats med livräddande hjälp som mat, vatten och tak över huvudet till 
dem som tvingats fly till grannländer. Uganda har tagit emot det största anta-
let flyktingar, och i slutet av 2016 fanns här över 640 000 människor, många 
av dem barn, som flytt från Sydsudan. De berättar om hur de vandrat i flera 
dagar utan mat och vatten för att undkomma väpnade grupper som uppges 
mörda, våldta och bränna ner byar.

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
Situationen i Centralafrikanska republiken är  
fortfarande skör, och hundratusentals människor är 
på flykt i landet. UNHCR finns på plats och ger tak 
över huvudet, förnödenheter och hjälp till dem som 
återvänder hem efter att ha varit på flykt. 

FLYKTINGKRISEN I EUROPA
Under 2016 fortsatte flyktingar och migranter att korsa Medelhavet för att nå 
Europa. En livsfarlig resa som skördade i snitt 14 människoliv varje dag – de 
värsta siffrorna någonsin. UNHCR har fortsatt ge stöd till de som når Europa, 
samtidigt som man upprepade gånger uppmanat EU att agera mer kraftfullt 
i frågan. Bland annat efterfrågar UNHCR fler lagliga vägar in i Europa för att 
människor på flykt inte ska tvingas riskera sina liv på Medelhavet.
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ENORMA BEHOV I IRAK
Miljoner irakier har tvingats lämna sina hem under decennier 
av av våld och konflikter. UNHCR ger livräddande stöd som 
tält, madrasser och andra förnödenheter. Sedan 2014 har 
över 1,7 miljoner människor på flykt inom landets gränser 
fått skydd och grundläggande vård.

DESPERAT SITUATION I JEMEN
Jemen står på randen till en humanitär katastrof 
efter nästan två år av bittra strider. Under 2016 har 
UNHCR stöttat familjer som flytt från Jemen, och 
gett akut nödhjälp till över 360 000 människor som 
tvingats på flykt inom landets gränser. 

FÖRVÄRRAD HUMANITÄR KRIS I SYRIEN
UNHCR fortsätter kampen för att hjälpa de människor som flytt från kriget i 
Syrien. Med start i november 2016 delade UNHCR ut nödhjälp till över 3,2  
miljoner syrier på flykt i Mellanöstern, för att hjälpa dem att överleva vintern. 
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– Aleppo var bara toppen av ett isberg. Syrien 
är ett land i krig sedan sex år. Människor som 
tidigare kunde ta hand om sig själva har slut på 
pengar. Läget blir allt värre. Människors bespa-
ringar håller på att ta slut och folk som tidigare 
hade pengar kan inte längre försörja sina familjer. 

Under vintern fylldes lastbilar med vinterkläder, 
skor till barnen, sovsäckar och 
byggmaterial så att familjer 
kunde förbättra sina bostäder. 
Totalt delade UNHCR ut nödhjälp 
till 1,2 miljoner människor runt  
om i landet för att de skulle  
klara vintern. 

– Varje gång ett fönster öpp-
nas försöker vi få in så mycket hjälp det bara 
går. UNHCR ger aldrig upp. Vi kommer att fort-
sätta så länge det behövs. 

Joel, som själv har en dotter på sex år, tycker 
att det tyngsta med arbetet är att se det 
mänskliga lidandet, framför allt bland barnen.

– Det är svårt att möta barn som far illa. Jag 
ser mitt eget barn och undrar hur jag skulle 
ha reagerat som förälder. 

Att arbeta i ett krigshärjat land i flera år är 
påfrestande och tungt. Men Joel fortsätter 
arbetet trots de stora svårigheterna. 

– Efter att man har sett vad 
som hänt i Aleppo och i Homs 
och runt om i landet så är 
svaret ganska självklart, säger 
Joel. Det känns som om man 
som medmänniska har en plikt 
att hjälpa till.

– Dessa familjer som nu har 
förlorat allt, barn som inte har sett något annat än 
krig, skulle kunna vara du och jag. De skulle 
kunna vara en familj i Sverige. Och när man väl 
ser att de barn som svälter på gatorna, som 
har förlorat sina hem och sina föräldrar, mycket 
väl skulle kunna vara mina barn, så finns det 
egentligen inget annat val än att hjälpa till.

Svenske Joel Andersson från Höör arbetar sedan två år för UNHCR i Syriens 
huvudstad Damaskus. Han koordinerar hjälpsändningar till svårtillgängliga områden. 
Han har bland annat varit med i arbetet med att skicka hjälpkonvojer till Aleppo 
när staden var under belägring. Joel beskriver ett enormt mänskligt lidande.

UNHCR ger aldrig upp

”Det tyngsta med 
arbetet är att se 
det mänskliga 
lidandet, framför 
allt bland barnen.”

På plats

Joel diskuterar läget på plats med en kollega och en man från området. Barn skjutsar hem nödhjälp som UNHCR har delat ut i Aleppo.

JOEL ANDERSSON, 
koordinator för UNHCR i Syrien.
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UNHCR vädjar nu om mer hjälp i Syrien och 
grannländerna där läget för människorna efter så 
många år av krig är desperat. Hem, sjukhus och 
skolor är förstörda och människor är beroende 
av hjälp för att överleva.

– Självklart hoppas vi att kriget ska ta slut. Men så 
länge folk fortfarande är i nöd så måste UNHCR 
och andra FN-organ vara på plats och hjälpa 
till så mycket som möjligt. Vi kommer att vara 
kvar här fram till dess att vi inte längre behövs.

• Konflikten i Syrien började i mars 2011.

• 6,3 miljoner människor är på flykt inne i Syrien. 

• 4,9 miljoner finns i grannländerna, 73 procent av dem är kvinnor och barn. 

•  Nära 3 miljoner barn i Syrien är under fem år och har växt upp utan att känna  
till något annat än krig. 

• 1,8 miljoner barn går inte i skolan.

• UNHCR delade ut nödhjälp till mer än 4,1 miljoner människor inne i Syrien 2016. 

• Över 1 miljon människor fick hjälp av UNHCR att klara vintern i Syrien 2016 
 – de fick till exempel filtar, varma kläder och byggmaterial.

•  UNHCR driver 74 center i Syrien som ger juridisk hjälp, stöd till överlevare  
av könsrelaterat våld, psykosocialt stöd, och särskilt skydd för barn. Över 

 2 miljoner människor fick hjälp under 2016.

Fakta om kriget i Syrien

Joel diskuterar läget på plats med en kollega och en man från området. 

 En flicka i Aleppo där UNHCR bland annat hjälper till att ge människor som flytt tak över huvudet och ger psykosocialt stöd till barn.
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Överlevnad, hopp och 
en bättre framtid
Under 2016 har UNHCR skyddat och stöttat miljoner människor och hjälpt dem  
överleva krissituationer, skyddat deras rättigheter och hjälpt dem att skapa en bättre 
framtid. UNHCR finns med i de olika stadierna i en flyktings resa – från den akuta 
krisen, med hjälp att återfå hoppet genom tillgång till utbildning och försörjning, till 
att ge möjlighet att hitta ett hem, antingen i ett nytt land eller att återvända till  
hemlandet om det blivit säkert. 

STÖD SOM RÄDDAR LIV:
Människor som tvingas fly måste ofta lämna allt 
de har för att ta sig till säkerhet. När människor 
befinner sig i en krissituation på grund av konflikt 
leder UNHCR insatserna för att snabbt få fram 
hjälp som räddar liv, ger tak över huvudet, mat, 
vatten och sjukvård. 

SKYDDAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:  
Under flykten berövas många sina grundläg-
gande mänskliga rättigheter. UNHCR skyddar 

flyktingars rättigheter genom att ge möjligheter 
till säkerhet, dokumentation och tillgång till ut-
bildning. UNHCR arbetar också för att statslösa 
ska få rätt till en nationalitet.

EN BÄTTRE FRAMTID: 
UNHCR hjälper också familjer och individer att 
återvända hem när det är säkert eller gör det 
möjligt för dem att bosätta sig ett nytt samhälle 
och bidra till det på ett positivt sätt.

UNHCR:s arbete

Fyraåriga Dudhimaya leker i huset som hennes pappa håller på att bygga, ett år efter att 
deras gamla blev förstört i jordbävningen 2015. UNHCR har bidragt med material för taket.
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Skydd för människor på flykt

Tak över huvudet

UNHCR:s arbete

Under 2016 har UNHCR skyddat miljoner människor runt om i världen som tvingats fly från våld och 
förföljelse. Till exempel hjälper UNHCR människor på flykt så att de kan betala för grundläggande 
saker som boende, mat och sjukvård. Dessa saker är avgörande för att de mest sårbara, som 
barn och äldre, ska överleva.

Familjer som är på flykt behöver en trygg plats att vila ut på, där de kan vara varma och torra.  
UNHCR ser till att det finns tält och tillfälliga boenden för människor som tvingas fly och att de  
som äntligen kan återvända till sina hemländer har någonstans att bo. 

MOISES FÅR HJÄLP ATT HÅLLA SINA 
BRÖDER TRYGGA
När lokala gatugäng attackerade familjens pizzeria 
i sydöstra El Salvador hade 20-åriga Moises, 
hans far och två yngre bröder inget annat val 
än att fly för sina liv. Att ge sig av var det enda 
sättet att komma bort från trakasserierna och 
undvika att tvångsvärvas till de brutala gängen. 
 Det ökande våldet i El Salvador, Honduras 
och Guatemala tvingar allt fler människor 
på flykt. Länderna räknas nu som några av 
världens farligaste. 
 När de tagit sig till Mexiko övergav Moises 
pappa sina söner. Eftersom mamman inte funnits 
med i bilden på många år, var nu Moises,  
Anderson, 17 år, och Jairo, 14, helt ensamma 
i ett främmande land utan möjlighet att åter-
vända hem.
 Moises gör allt han kan för att ge sina bröder 
en ny start i Mexiko, där de nu fått asyl. Moises 
har fått ekonomiskt stöd från UNHCR för att 
betala för hyran av en liten lägenhet till sig och 
sina bröder.

EN BOSTAD ÅT OMAR OCH BANANS FAMILJ
Tillsammans med sina fem barn lämnade Omar 
och Banan sitt hem i Syrien när kriget kom till 
deras stad. Efter att ha varit på flykt inne i Syrien 
i flera år lyckades familjen 2016 fly via Turkiet 
och vidare till Grekland. Här fick de plats i den 
statliga flykting förläggningen Nea Kavala. 
I november 2016 fick de flytta från ett tält till 
ett prefabricerat hus. Banan var då gravid och 
nu kan hon och Omar äntligen hålla sin stora 
familj trygg och varm.

”Skillnaden är enorm.
När vi bodde i tält regnade
det in. Nu stänger vi bara
dörrar och fönster så
håller vi oss torra.”
Omar på flykt från Syrien

”Jag vill att mina bröder
ska få möjlighet att
studera och känna att de
är trygga i sitt hem.”
Moises på flykt från El Salvador
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Rent vatten till familjer på flykt

Livräddande sjukvård

Näringsrik mat till mammor och barn

Rent vatten är en förutsättning för att överleva, 
och god sanitet skyddar mot dödliga sjukdomar 
som kolera. Under första halvåret 2016 byggde 
UNHCR över 41 000 latriner, satte upp 171 
vattenstationer och grävde 100 brunnar. Tack vare 

stora kunskaps- och informationskampanjer om 
miljö, hälsa och hygien kunde över 1 miljon 
människor på flykt förbättra sina levnads-
förhållanden och minska risken för sjukdomar.  

Tillgång till sjukvård är avgörande för att familjer 
på flykt ska överleva. UNHCR och samarbets- 
organisationer ser till att kunskap och utrustning 
finns på plats för att ge den vård som krävs. I 
akuta krissituationer skickar UNHCR sjukvårds-

personal för att hantera de största hälsorisker-
na och genomför vaccinationskampanjer för att 
förhindra sjukdomsutbrott. UNHCR arbetar också 
för att fler flyktingar ska få hjälp genom värdlän-
dernas egna sjukvårdssystem.

För människor på flykt, särskilt barn, kan det vara 
svårt att få i sig näringsriktig mat. Med näringsbrist 
ökar också risken för att drabbas av smittsamma 
sjukdomar som orsakar miljoner dödsfall varje år. 
 UNHCR kämpar tillsammans med samarbets- 

organisationer för att människor som tvingats 
fly ska kunna hålla sig friska, och att barn och 
deras mammor ska få näring och vård i kata-
strofsituationer.  

UNHCR:s arbete

Jordanien. Åtta månader gamla Jena får träffa en dietist i Azraqs flyktingläger.
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Arbete och en ny start

Hjälp att hitta ett hem

Möjlighet till skola och utbildning

Att kunna arbeta är en förutsättning för att 
människor på flykt ska kunna bygga upp sina liv 
igen. Förutom möjligheten att försörja sin familj, 
ger ett arbete mening och stolthet och gör att 
människor kan bidra positivt till samhället där 
de bor. Trots att de som tvingats fly sällan får 
med sig mer än kläderna de bär på kroppen, 
tar de med sig mycket kunskap och erfarenhet. 

Att ge människor möjlighet att  använda sina 
kunskaper är avgörandet för att få dem att bli 
ekonomiskt självförsörjande.
 Genom att erbjuda yrkesutbildningar, ge 
stöd till mikroföretag och tillhandahålla verktyg 
och utrustning som behövs för att kunna utföra 
sitt yrke hjälper UNHCR människor att starta 
sina liv på nytt.

UNHCR arbetar för att hjälpa flyktingar under de 
olika stegen i deras resor mot en bättre framtid. 
Målet är att hitta hållbara lösningar där människor 
kan leva i fred och värdighet. UNHCR hjälper 

familjer att återvända hem när det är säkert i 
landet igen, eller att börja ett nytt liv i ett nytt 
land där de kan bidra på ett positivt sätt till 
samhällets utveckling. 

När barn och unga tvingas fly försvinner ofta 
möjligheten att gå i skola, ibland under många år. 
När de berövas möjligheten till en utbildning och 
tryggheten skolan ger ökar risken att de utnyttjas 
och misshandlas. Globalt sett är det bara hälften 
av alla flyktingbarn  som går i grundskola, och 

bara 17 % som läser vidare på högre nivå.  
UNHCR ser till att unga människor på flykt får en 
chans att utbilda sig. Bara under första halvåret 
2016 lyckades UNHCR ge över 1,3 miljoner 
barn och unga möjlighet att skriva in sig i en 
grundskola.

UNHCR:s arbete

Tanzania: Med hjälp från UNHCR har Jacqueline och hennes son 
nu en bostad och myggnät som skydd för malaria.

Nepal: Antari Maya och hennes familj fick hjälp med en tillfällig bostad 
efter den stora jordbävningen 2015.
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IKEA Foundation är UNHCR:s absolut största 
partner i den privata sektorn. Sedan 2010 har IKEA 
Foundation åtagit sig att stödja UNHCR:s arbete 
med mer än 198 miljoner USD (1,8 miljarder SEK*) 
både genom finansiella bidrag och donationer 
av produkter. Det strategiska partnerskapet 
hjälper UNHCR i akuta kriser, att identifiera, testa 
och implementera nya idéer och att skapa fler 
möjligheter för flyktingar att leva värdiga liv. 
 Under 2016 bidrog IKEA Foundation med 
hela 261 miljoner kronor, en ökning från tidigare 
år. Donationen gick till utbildning, förnybar 
energi och möjlighet till försörjning för familjer 
och barn i flyktingläger och kringliggande 
samhällen i Asien, Afrika och Mellanöstern. 
Särskilt fokus låg på insatser för att hjälpa  
200 000 somaliska flyktingar i fem flyktingläger 
i Dollo Ado-regionen i Etiopien att bli mer 
självförsörjande. Etiopien är det land i Afrika 
som tar emot flest flyktingar, och det femte 
största flyktingmottagarlandet i världen.  
Insatserna stöder bland annat möjlighet till 
självförsörjning, etablering av småföretag,  
utveckling inom jordbruket, förnybar energi 
och utbildning. 

Förnybar energi i flyktingläger
En del av samarbetet mellan IKEA Foundation 
och UNHCR har varit den globala kampanjen 
En liten lampa kan göra stor skillnad som ge-
nererade 30,8 miljoner euro (294 miljoner 
SEK*) till UNHCR:s arbete.  Den har hjälpt 
människor i flyktingläger i Afrika, Asien och 
Mellanöstern att få tillgång till förnybar energi 
och utbildning. I Jordanien har kampanjen 
bland annat gjort det möjligt att dela ut sollampor 
till familjer och installera gatubelysning i Azraq- 
lägret där över 30 000 syriska flyktingar bor. 
IKEA finansierar också en stor solcellspark i 
lägret som började byggas under 2016 och 
som täcker energibehoven för flyktinglägret 
och det kringliggande samhället.

Ökad trygghet för familjer
Yunnis och Fatimas familj har flytt från striderna 
i Syrien och bor nu i Azraq-lägret. När de först 
kom till lägret fanns ingen gatubelysning och 
eller lampor i husen. Tack vare IKEA Foundation 
finns nu belysning både ute och inomhus och 
människorna känner sig tryggare och säkrare. Det 
har gjort stor skillnad för Yunnis och Fatimas barn.

*Summa i SEK angiven för tydlighet och möjlighet till 
jämförelse. Växelkurs för den 30 mars 2017 har använts.

En ljusare framtid för 
människor på flykt

IKEA
Foundation

Yunnis talar med en UNHCR- 
medarbetare i Azraq-lägret 
i Jordanien. Yunnis har flytt 
från Syrien med sin fru Fatima 
och deras barn.

Stora samarbeten 
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Skolmaterial för barn som flytt

Skydd, nödhjälp och skolgång

Barn som flytt undan krig och förföljelse kommer 
att få tillgång till skolmaterial, tack vare en global 
kampanj av H&M Foundation till förmån för UNHCR.
 Kampanjen lanserades i november 2016 för 
att hjälpa barn som flytt att få det skolmaterial de 
behöver för att gå i skolan. För varje presentkort
som såldes i 4000 H&M-butiker över hela världen 
fram till sista december 2016 kommer H&M 
Foundation att ge en donation till stöd för barn 
på flykt. Kampanjen kommer att hjälpa barn 
över hela världen, bland annat i Tchad, Kenya, 
Malaysia, Pakistan, Rwanda, Sydsudan, Syrien, 
Uganda och Jemen.

Över hälften av alla flyktingar är barn. Bara 50 
procent har möjlighet att gå i skolan på låg- och 
mellanstadienivå och ännu färre kan fortsätta till 
högstadiet och gymnasiet. Att se till att barn på 
flykt har tillgång till utbildning är en grundläg-
gande del av UNHCR:s arbete. Det är också 
avgörande för att hjälpa flyktingbarn skapa en 
bättre framtid för sig själva och sina samhällen.
 Tack vare kampanjen kommer barn som 
tvingats på flykt att få skolmaterial som till 
exempel läroböcker och anteckningsblock. 
Skolmaterial spelar en mycket viktig roll i att se 
till att de kan börja skolan och fortsätta gå kvar.

H&M
Foundation

Postkod-
Lotteriet

Tack vare stöd från UNHCR 
har Zuhair kunnat börja skolan 
igen efter att ha missat flera 
års skolgång när han var på 
flykt. Han bor nu i Jemen efter 
att ha flytt från Sudan. 

Zoera Daoud, 10 år, rusar ut 
från klassrummet för att leka 
på rasten. Hon är på flykt 
från Sudan och har sökt skydd 
i grannlandet Tchad. 

Stora samarbeten 

Sverige för UNHCR är förmånstagare till 
Svenska PostkodLotteriet sedan 2009 och har 
sedan dess och fram till slutet av 2016 tagit 
emot totalt 103,4 miljoner kronor i stöd från  
lotteriet. Under 2016 gav PostkodLotteriet 27  
miljoner kronor till Sverige för UNHCR. Av dem 
var 20 miljoner kronor basstöd från lotteriet, 
en ökning med 5 miljoner från året innan. 
Pengarna användes till UNHCR:s arbete för att 
ge skydd och nödhjälp till människor på flykt 
med särskilt fokus på krisen i Syrien. Ytterligare 
7 miljoner donerades av PostkodLotteriet till 
ett specialprojekt för flyktingbarns utbildning 
genom programmet Educate a Child. Projektet 
kommer att hjälpa 40 000 barn på flykt i 12 länder 
att få möjlighet att gå i skolan och kommer 

bland annat att betala för renovering av skolor, 
skoluniformer och skolväskor för elever, utbild-
ning för lärare och skolavgifter.
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Allmänt om verksamheten
UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder inter-
nationella insatser för att skydda människor 
som har tvingats fly från sina hem på grund av 
konflikt eller förföljelse. UNHCR ger livräddande 
nödhjälp som tak över huvudet, mat och vatten, 
skyddar grundläggande mänskliga rättigheter 
och tar fram lösningar som ger människor en 
säker plats de kan kalla sitt hem och där de kan 
skapa en bättre framtid. UNHCR arbetar även 
för att statslösa människor ska få en nationalitet.

Stiftelsens ändamål
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse, nedan 
kallat enbart Sverige för UNHCR, är UNHCR:s 
svenska insamlingsorganisation och samarbets-
partner. Sverige för UNHCR har i uppdrag att samla 
in pengar från den privata sektorn – företag, 
stiftelser och privatpersoner – till UNHCR:s  
arbete världen över. Stiftelsen har också i uppdrag 
att öka engagemanget och öka medvetenheten 
bland den svenska allmänheten om situationen 
för människor som har tvingats fly sina hem. 
Samarbetet mellan Sverige för UNHCR och 
UNHCR regleras genom olika typer av avtal. 
UNHCR har liknande partnerorganisationer i 
länderna Japan, Australien, Spanien, Tyskland 
och USA. Alla gåvor är frivilliga och sker på  
givarens villkor. Insamlingen till Sverige för 
UNHCR sker via 90-konto under tillsyn av 
Svensk Insamlingskontroll som bland annat 
kontrollerar att pengarna går till ändamålet och 
att gränsen för tillåten administrations- och  
insamlingskostnad inte överskrids. Sverige för 
UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ 
kostnad så att så stor del som möjligt av de  
insamlade medlen ska gå till ändamålet. Sverige 
för UNHCR är även medlem i branschorganisa-
tionen FRII och tillämpar FRII:s kvalitetskod.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Sammanfattning av året
Sverige för UNHCR har under 2016 samlat in totalt 
473,0 miljoner kronor (491,9 miljoner kronor). 
Bidraget till UNHCR:s program och projekt för 
människor på flykt, dvs ändamålskostnader, upp-
gick till 445,0 miljoner kronor (466,7 miljoner kronor). 
Ett helt otroligt resultat som gör stor skillnad 
för människor som har tvingats fly sina hem. 

Engagemanget för människor på flykt har varit 
fortsatt högt och positivt under 2016. Vi har sett 
en stark vilja från både allmänheten och från 
företag att ge UNHCR större möjlighet att ge 
flyktingar skydd och nödhjälp. Under 2016 har 
vi stärkt samarbetena med våra partners och fått 
gåvor från över 125 000 privata givare. Vi har 
också upplevt en ökad medvetenhet i Sverige för 
varför människor blir flyktingar och en förståelse 
för att detta inte är något man väljer självmant. 

Gåvor från allmänheten
Allt fler personer väljer att stödja UNHCR:s  
arbete för människor på flykt som månadsgivare. 
Rekrytering av nya månadsgivare skedde främst 
via värvning på stan och vid dörr, via tv-reklam, 
digitala aktiviteter och ibland via telemarketing. 
Den 31 december 2016 hade Sverige för UNHCR 
68 136 aktiva månadsgivare (54 117). 
 Vi genomförde också ett flertal större  
kampanjer under året riktade till allmänheten.  
I mars 2016 uppmärksammade vi femårsdagen 
av utbrottet av kriget i Syrien med en kampanj 
i egna och köpta kanaler samt genom ett sam-
arbete med tidningen Metro. I september 2016 
lanserade vi kampanjen “1 millimeter” för att kunna 
ge fler människor på flykt tak över huvudet och 
trygghet. Namnet på kampanjen syftar på att 
tältduken i UNHCR:s tält som endast är 1 milli-
meter tjock men trots det kan vara skillnaden 
mellan liv och död för människor på flykt. 
 I oktober 2016 samarbetade vi med  
Aftonbladet i kampanjen #tittaintebort för att 
uppmärksamma den kritiska situationen i 
Aleppo, Syrien. I årets julkampanj uppmanade 
vi allmänheten att sprida värme till människor 
på flykt genom att beställa gåvor i Sverige för 
UNHCR:s gåvoshop. 

Företagssamarbeten och bidrag från stiftelser
IKEA Foundation var den absolut största partnern 
under året och bidrog med hela 261,0 miljoner 
kronor (213,6 miljoner kronor), en ökning från 
tidigare år. Donationen gick till utbildning, förny-
bar energi och möjlighet till försörjning för familjer 
och barn i flyktingläger och kringliggande sam-
hällen i Asien, Afrika och Mellanöstern. Särskilt 
fokus låg på insatser på att hjälpa 200 000 
somaliska flyktingar i fem flyktingläger i Dollo 

Styrelsen för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse avger härmed 
årsredovisning för verksamheten 2016-01-01 – 2016-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Ado-regionen i Etiopien att bli mer själv-
försörjande. Etiopien är det land i Afrika som 
tar emot flest flyktingar, och det femte största 
flyktingmottagarlandet i världen. Insatserna 
stöder möjlighet till självförsörjning, etablering 
av småföretag och utveckling inom jordbruket. 
Dessutom satsar man på förnybar energi för 
hushållsbelysning och matlagning. Bidraget har 
också använts för att se till att fler barn i lägret 
kan gå i skolan och för att minska undernäring 
bland barn.
 I mars 2016 erhöll Sverige för UNHCR 20 
miljoner kronor i basstöd från PostkodLotteriet, 
en ökning med 5 miljoner från året innan. 
Pengarna användes till UNHCR:s arbete för att 
ge skydd och nödhjälp till människor på flykt. 
Ytterligare 7 miljoner donerades av Postkod-
Lotteriet till ett specialprojekt för flyktingbarns 
utbildning. Projektet kommer att hjälpa 40 000 
barn på flykt i 12 länder att få möjlighet att gå  
i skolan och kommer bland annat att betala för 
renovering av skolor, skoluniformer och skol-
väskor för elever, utbildning för lärare och 
skolavgifter.
 Viktiga samarbetspartners under året har 
även varit Lindex AB, Stichting af Jochnick 
Foundation, Stiftelsen Einar Belvén, SCA Forest 
Products AB, Atlas Copco och Volati AB.

Övriga händelser under året
På internationella flyktingdagen den 20 juni 2016 
rapporterade UNHCR, i sin årliga publikation 
om förhållandena för världens flyktingar, att 
65,3 miljoner människor var på flykt i slutet av 
2015. Detta är den högsta siffran någonsin 
uppmätt av organisationen. Det innebär att 1 av 
133 personer i världen var på flykt och att i snitt 
24 personer tvingades fly varje minut under året. 
 Rapporten var startskottet till UNHCR:s 
globala kampanj #WithRefugees, ett upprop 
som bland annat drevs tillsammans med Sverige 
för UNHCR och där vi uppmanade regeringar 
att dela ansvaret för att ge flyktingar ett liv i  
säkerhet. Det blev det största uppropet någonsin 
för flyktingar och totalt skrev över en miljon 
människor i länder över hela världen under. 
Namnen lämnades över till FN:s general-
församling inför toppmötet om flyktingar och 
migranter i september 2016. Under toppmötet 

antog ledare från 193 länder den så kallade 
New York-deklarationen, en ambitiös plan för 
att förbättra skyddet för flyktingar och migranter.
 Under fyra veckor i november och december 
2016 genomförde vår samarbetspartner H&M 
Foundation H&M Holiday Campaign till förmån 
för UNHCR i över 4 000 H&M butiker världen 
över. För varje presentkort som såldes i H&M 
butiker under kampanjen donerar H&M 
Foundation en gåva som hjälper UNHCR att ge 
skolmaterial – så som läroböcker, antecknings-
block och pennor – till barn på flykt runt om i 
världen. 

Resultat och ställning (tkr)
2016 2015

Balansomslutning 82 005 173 269
Verksamhetsintäkter 506 990 518 093
Bidrag till UNHCR 445 048 466 698
Ändamålskostnader* 88% 90%

* Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls regler. 
Årets överskott balanseras i Eget Kapital.

Förändring Eget kapital 
Balanserat Totalt eget

kapital kapital

Ingående balans 13 646 346 6 926 688
Årets resultat 5 996 737 6 719 658
Utgående balans 19 643 083 13 646 346

Övrig icke finansiell information
Till följd av den ökade verksamheten växte 
Sverige för UNHCR ur sitt tidigare kontor och 
flyttade till nya, större lokaler i Stockholm i 
april 2016. 
 I maj 2016 blev Sverige för UNHCR medlem 
i Arbetsgivaralliansen och organisationen  
därmed kopplade till Arbetsgivarallliansen 
tjänste mannavtal för ideella och idéburna  
organisationer med Unionen. 
 Under 2016 bytte organisationen CRM-system 
för att förbättra hantering av gåvor och kunna 
göra mer avancerade processer och analyser, 
med mål att öka effektivitet och givarvänlighet. 
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Framtida utveckling
Behovet av hjälp för människor på flykt har aldrig 
varit större än idag och UNHCR behöver allt fler 
resurser för att ge nödhjälp och en möjlighet till 
en bättre framtid för de som tvingats fly. Under 
kommande år planerar Sverige för UNHCR att 
fortsatt utöka sin verksamhet för att bidra till 
UNHCR:s livsviktiga arbete, både genom  
insamling av pengar från den privata sektorn 
och genom att öka medvetenheten bland den 
svenska allmänheten om situationen för 
människor som har tvingats fly sina hem.

Sverige för UNHCR:s styrelse
Styrelsen har under perioden bestått av:

• Nicklas Wigren
 Ordförande (4)
 CFO, Bliwa Livförsäkring.

• Charlotte Rydh
 Vice ordförande (4)
 Generalsekreterare för FRII, Frivillig - 
 organisationernas insamlingsråd. 
 Lämnade styrelsen 31 december 2016.

• Barbara Hendricks
 Hedersordförande/styrelseledamot (4)
 Operasångerska och UNHCR:s goodwill-
 ambassadör.

• Pär Larshans
 Styrelseledamot (1)
 Hållbarhetschef, Ragn-Sells. 
 Lämnade styrelsen i maj 2016.

• Lena Bjurner
 Styrelseledamot (2)
 HR-direktör på Scandic Hotels Group. 
 Invald september 2016.

• Kristina Rodriguez-Norman
 Suppleant (2)
 Konsult och tidigare medarbetare på UNHCR. 

• Maria Jontén
 Suppleant (0)
  Desk officer, Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap.

• Johan Mast
 Suppleant (2)
 Konsult inom krisledning och organisations- 
 effektivitet. 
 Invald september 2016.

Under 2016 har styrelsen haft fyra (4) protokoll-
förda möten. Närvaro vid årets styrelsemöten 
inom parentes. Ingen arvodering utgår till 
styrelsens ledamöter.
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 Not 2016-01-01 2015-01-01
  2016-12-31 2015-12-31

Verksamhetsintäkter 2  
Insamlade medel  473 071 887 491 915 641
Bidrag  33 918 748 26 177 740

Summa stiftelsens intäkter  506 990 635 518 093 381

Verksamhetskostnader    
Ändamålskostnader 3 - 445 047 815 - 466 697 960
Insamlingskostnader 5 - 39 842 359 - 35 155 342
Administrationskostnader 4,5 - 16 101 839 - 9 520 515

Summa verksamhetens kostnader  - 500 992 013 - 511 373 817
   
Verksamhetsresultat  5 998 622 6 719 564
   
Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   - 713
Räntekostnader och liknande resultatposter  - 1 885 - 618

Summa resultat från finansiella investeringar  - 1 885 95
   
Resultat efter finansiella poster  5 996 737 6 719 658
   
Årets resultat  5 996 737 6 719 658

RESULTATRÄKNING
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse
802426-1250
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 Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 6 - 16 513

Summa anläggningstillgångar  - 16 513

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 
Övriga kortfristiga fordringar  776 973 372 145
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 086 528 2 810 730

Summa omsättningstillgångar  2 863 501 3 182 875 

Kassa och Bank  79 254 802 170 303 523

Summa omsättningstillgångar  82 118 303 173 486 398
    
Summa tillgångar  82 118 303 173 502 911

EGET KAPITAL OCH SKULDER 7  
Eget kapital    
Balanserat kapital  13 646 346 6 926 688
Årets resultat  5 996 737 6 719 658

Summa eget kapital  19 643 083 13 646 346
   
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder  1 927 106 1 349 815
Övriga kortfristiga skulder  58 978 911 49 410 812
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 569 203 109 095 938

Summa kortfristiga skulder  62 475 220 159 856 565

Summa eget kapital och skulder  82 118 303 173 502 911

BALANSRÄKNING
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse
802426-1250
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NOT 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och 
värderingsprinciper överensstämmer med  
Års redovisningslagen, Bokföringsnämndens  
allmänna råd för stiftelser, ideella föreningar 
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
I årsredovisningen har även vissa upplysningar 
lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. 
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Insamlade medel
Insamlade medel i form av gåvor av kontanta 
medel intäktsförs enligt kontantprincipen i den 
period då gåvan inbetalats. I den mån det på 
balansdagen finns avtalade men ej erhållna 
gåvor från företag och organisationer intäktsförs 
det efter individuell prövning. Som insamlade medel 
inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, 
företag och organisationer. 
 Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel 
värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. 

Bidrag
Bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget 
utbetalats till organisationen. Villkorade bidrag 
skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska 
täcka uppkommer. 

Givare
Som månadsgivare definieras de aktiva givare 
vilka på balansdagen månatligt regelbundet ger 
gåvor via autogiro eller sms. Övriga givare är de 
som under den senaste tolvmånadersperioden 
givit gåvor till stiftelsen. 

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som 
kan hänföras till organisationens uppdrag enligt 
stadgarna. I enlighet med stiftelsens ramavtal 
med UNHCR räknas till posten även kostnader för 
opinionsbildande verksamhet om det är hänförligt 
till stiftelsens ändamål enligt stadgarna. Posten 
avser vidarebetalda medel till UNHCR i enlighet 
med givarnas avsikter.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader avser direkta kostnader 
för insamlingsarbete som riktar sig mot givare.
Kostnader för varumärkesbyggande, profilering 
och positionering redovisas som insamlings-
kostnader. 

Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som behövs 
för att administrera organisationen. Styrelsen 
för insamlingsstiftelsen uppbär inget arvode. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den 
bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas 
följande avskrivningstider:
Inventarier – 10 år

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter  
individuell prövning beräknas bli betalt. 

Utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas 
till gällande kurs dagen då posten bokfördes. 

Leasing
I verksamheten förekommer så kallad operationell 
leasing avseende lokal samt kontorsmaskiner.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda omfattar uteslutande lön 
samt tjänstepensionsförsäkring motsvarande ITP. 

NOTER



26

NOT 3 Ändamålskostnader
Posten avser vidarebetalda medel till UNHCR 
i enlighet med givarnas avsikter.

NOT 4 Leasing
Sverige för UNHCR förfogar genom leasingavtal 
nyttjanderätten till kansliets lokal i Stockholm och 
Göteborg, 3 skrivare samt 1 frankeringsmaskin. 
Leasingavtalens löptider och kostnader fördelar 
sig enligt följande:

Kostnader tagna under 2015 1 588 361
Kostnader enligt avtal inom 1 år 1 753 844
Kostnader enligt avtal senare än  5 137 176
1 år och inom 5 år

NOT 2 Stiftelsens intäkter
  2016-01-01 2015-01-01
  2016-12-31 2015-12-31

Insamlade medel fördelar sig enligt följande    
IKEA Foundation  261 031 910 213 579 887
Allmänheten  148 862 006 155 889 342
Övriga företag och stiftelser  36 088 785 96 360 812
Svenska Postkodlotteriet  27 089 186 26 085 600

  473 071 887 491 915 641
   
Av ovanstående belopp har 473 071 887 kronor (490 966 441 kronor) insamlats via 90-konto.   
 
   
Bidrag fördelar sig enligt följande   
Bidrag från UNHCR  33 918 748 26 177 740

Summa stiftelsens intäkter  506 990 635 518 093 381
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NOT 6 Inventarier
  2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden  32 485 32 485
Årets inköp  - -
   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  32 485 32 485
   
Ingående avskrivningar  -15 972 -12 724
Årets avskrivningar  -16 513 -3 248
   
Utgående ackumulerade avskrivningar  -15 972 -15 972
   
Utgående restvärde enligt plan  0 16 513

NOT 5 Personal, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
  2016-12-31 2015-12-31

Medelantal anställda exklusive timanställda  21 16
Varav kvinnor  16 15
  
Styrelseledamöter och ledning  
Styrelseledamöter  7 6
Varav kvinnor  4 5
  
Ledningsgrupp  3 3
Varav kvinnor  2 2

Under året har ett flertal personer arbetat ideellt för Sverige för UNHCR. Värdet av dessa ideella 
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
  2016-01-01 2015-01-01  
  2016-12-31 2015-12-31

Löner och andra ersättningar   
Generalsekreterare  770 716 716 732
Övriga anställda  15 781 517 12 297 635

Totala löner och ersättningar  16 552 233 13 014 367
   
I lönebeloppet Övriga anställda ingår löner till timanställda med 7 351 315 kronor (7 301 289 kronor)
   
Sociala kostnader och pensioner   
Sociala kostnader  5 119 205 3 454 416
Pensionskostnader  742 803 688 189
   
Av pensionskostnaderna utgör 124 282 kronor (156 989 kronor) organisationens generalsekreterare.



28

NOT 7 Väsentliga händelser efter årets slut
H&M Foundation meddelar i januari 2017 att de kommer donera 30 miljoner kronor över tre år 
som ett resultat av H&M Holiday Campaign som genomfördes i november och december 2016. 
Donationen kommer att gå till skolmaterial för barn på flykt. 

Stockholm 2017-03-22

Nicklas Wigren  Barbara Hendricks
Ordförande    
 

Lena Bjurner   
 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-27

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Birigtta Bjelkberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse, org.nr 802426-1250

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse för år 2016.
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 
31 december 2016 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att års-
redovisningen upprättas och att den ger en  
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.  
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några  
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.
 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att  
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som 

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god  
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns.  
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-
heter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.
 Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 

Dessutom:
•  identifierar och bedömer vi riskerna för  

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av  
stiftelsens interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till  
omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i  
styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att  
styrelsen använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de  
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden 
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som kan leda till betydande tvivel om stiftel-
sens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig  
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den  
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera ut-
talandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om års-
redovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat  
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse för år 2016.
 Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna 
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed  
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelse- 
förordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om 
det finns skäl för entledigande, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med  
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller  
årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan  
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
 Som en del av en revision enligt god revisions- 
sed i Sverige använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som  
utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är  
väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande.

Stockholm den 27 mars 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopersAB

Birgitta Bjelkberg  
Auktoriserad revisor
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VARMT TACK FÖR ERT STÖD!
Sverige för UNHCR vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till 
UNHCR:s arbete för människor på flykt under 2016. Vi vill även tacka de privat-
personer som genom gåvor stöttat arbetet.

VI VILL ÄVEN RIKTA ETT 
SÄRSKILT TACK TILL:
AcadeMedia Vuxenutbildning
Acne Studios
ACTIC Sverige
Aftonbladet Hierta
AIX Arkitekter
Alektum Group
Bollnäs Kommun
Bontouch
Dagens Samhälle
Degerfors Folkets Hus
Fingerprint Cards (publ)
Gudrun Sjödén Design
HMS Industrial Networks
Industrifacket Metall
IPM Informed Portfolio Management
IP-Only Telecommunication
JM
Järngrinden
Jörgensens Rör
KappAhl Sverige

Kurt och Else-May Pilacks Stiftelse
Lantbrukarnas Riksförbund
Loipart
NCC
NLY Scandinavia AB/Nelly.com
Nordea Finans Sverige
Peab
Peas And Understanding
Ramböll Sverige
Relacom
SPP liv och försäkring
Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun
Stiftelsen Infinity
Sweden Rock Festival
SOVA
Tham Family Foundation
The Amazing Society
Thule
Vårdförbundet
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

VÅRA SAMARBETSPARTNER:
Af Jochnick Foundation
Atlas Copco
Conzignus Hem och Fastigheter
Lindex Sverige
SCA
Stiftelsen Einar Belvén
Volati

VÅRA HUVUDPARTNER:
IKEA Foundation
Svenska Postkodlotteriet
H&M Foundation
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