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UNHCR:s fältpersonal hjälper tusentals flyktingar från Myanmar 
att ta sig in i Bangladesh efter att ha varit strandsatta i upp till 
fyra dagar nära gränsen. De mest utsatta får skjuts till 
Kutupalong-lägret där de får mat, vatten, vård och boende. 
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Vi står upp för människor på flykt 
 
 

Den oroande siffran om hur många människor i 
världen som fortfarande befinner sig på flykt 
fortsatte att stiga till nya rekordhöga nivåer 
under 2017. I slutet av året befann sig 68,5 
miljoner människor på flykt, varav mer hälften 
var barn. 

Vikten av engagemang och stöd för världens 
mest utsatta människor är nu större än 
någonsin tidigare.  

Trots att den totala insamlingen för Sverige för 
UNHCR minskade under året jämfört med 
föregående år, kan vi konstatera att så många 
som 131 000 privatpersoner i Sverige har 
donerat pengar till UNHCR:s arbete under 2017. 
Till vår glädje har vi även sett en ökning av 
månadsgivare som har valt att stödja UNHCR:s 
arbete regelbundet, vilket vi är mycket 
tacksamma för. 

Som exempel på vad Sverige för UNHCR 
presterat under året kan nämnas ett flertal 
lyckade kampanjer riktade till allmänheten.  

Akut kris i Sydsudan 
Sverige för UNHCR har under året 
uppmärksammat konflikten i Sydsudan – en av 
världens snabbast växande flyktingkriser – och 
följderna för dess befolkning. Våld, övergrepp 
och svält har tvingat fyra miljoner människor på 
flykt. UNHCR finns på plats i läger, städer och 
avlägsna byar med tält och nödhjälp som 
vatten, mat och mediciner. 

6 kronor till Syrien med Filip och Fredrik 
I mars 2017 uppmärksammade vi sexårsdagen 
av utbrottet av kriget i Syrien med ett 
samarbete med podcast-profilerna Fredrik 
Wikingsson och Filip Hammar. Det blev en 
framgång både gällande synlighet och intäkter. 
Under ett dygn lyckades de samla in över en 
miljon kronor. Ett fantastiskt resultat som räcker 
en lång väg till att hjälpa familjer på flykt i 
Syrien och grannländerna. 

Rohingyafolket flyr 
Under hösten gjordes en akutinsamling till den 
förföljda folkgruppen Rohingya som flydde i 
hundratusental från Myanmar (Burma) till 
Bangladesh. Läs berättelsen på sida 10 om 75-
åriga Mabia som tvingades lämnade sitt hem då 
män tog sig in i hennes by och tände eld på allt 
de kom över. Sjuk och svag blev hon buren 
genom djungeln i 17 dygn, insvept i en filt. Det 
är i svåra situationer som denna som UNHCR 
behövs som allra mest. UNHCR har skickat 
hundratals ton med nödhjälp – tält, 
presenningar, filtar, kökspaket och hinkar – till 
rohingyaflyktingar som lever under svåra 
förhållanden i Bangladesh. 

Företagssamarbeten 
Vi är tacksamma för det kontinuerliga stöd vi 
har fått genom våra företagssamarbeten.  

Tack vara IKEA Foundation, Svenska 
Postkodlotteriet, H&M Foundation och Lindex –
för att bara nämna några få – har vi fått in dryga 
150 miljoner kronor som gör stor skillnad för 
UNHCR:s arbete.  

Slutligen kan vi konstatera att behovet av 
engagemang och hjälp för människor på flykt 
aldrig varit större än idag. Därför kommer 
Sverige för UNHCR att fortsätta öka sin 
verksamhet för att bidra till UNHCR:s livsviktiga 
arbete. Det gör vi både genom insamling av 
pengar från den privata sektorn och kampanjer 
som uppmärksammar situationen för människor 
som har tvingats fly från sina hem. 

Varmt tack för 2017! Tillsammans fortsätter vi att 
arbeta för att hjälpa utsatta människor på flykt. 
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Läget i världen 2017: 

68,5 miljoner på flykt 2017 
 
 

Krig, våld och förföljelse har för femte året i rad 
tvingat rekordmånga människor på flykt. 
Orsakerna är framför allt krisen i Demokratiska 
republiken Kongo, krig i Syrien och Sydsudan, 
och massflykten av hundratusentals rohingya-
flyktingar från Myanmar (Burma) till Bangladesh. 

De flesta flyr till närmaste grannland, där 
utvecklingsländerna tar det största ansvaret för 
att hjälpa människorna som söker skydd.  

68,5 miljoner på flykt i världen 
UNHCR:s siffror visar att 68,5 miljoner 
människor var på flykt från krig, konflikter och 
förföljelse i slutet av 2017. Det är den högsta 
siffran sedan andra världskriget. 

16,2 miljoner flydde under 2017 
16,2 miljoner människor tvingades fly under 
2017. Siffran motsvarar att 44 500 människor 
tvingas fly varje dag – eller en människa 
varannan sekund. 

Siffran 68,5 miljoner människor på flykt 
inkluderar: 

• 25,4 miljoner flyktingar – människor som har 
flytt från sitt hemland till följd av konflikt och 
förföljelse. Det är 2,9 miljoner fler än under 
2016, och den största ökningen som UNHCR 
någonsin har sett under bara ett år. 

• 3,1 miljoner asylsökande. 2017 ökade antalet 
asylsökande med cirka 300 000 till 3,1 miljoner. 
Asylsökande är de människor som i slutet av 
2017 fortfarande väntade på beslut om att få 
uppehållstillstånd. 

• 40 miljoner internflyktingar – människor som 
har tvingats på flykt i sitt eget hemland. Det är 
nästan två tredjedelar av den totala siffran. 

En av 110 människor i världen 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att under 
2017 var nästan lika många människor på flykt i 
världen som hela Thailands befolkning. En av 
110 människor i världen är på flykt. 

Global Trends 2017 
UNHCR:s årliga rapport – Global Trends – 
släpps dagen innan internationella 
flyktingdagen den 20 juni varje år. 

Rapporten visar hur situationen ser ut för 
människor på flykt från krig, väpnad konflikt och 
förföljelse i världen.  

I rapporten uppmanar FN:s flyktingkommissarie 
Filippo Grandi omvärlden att dela ansvaret för 
att hjälpa människor som söker internationellt 
skydd: 

– Vi befinner oss vid ett vägskäl, där 
framgångar med att hantera tvångsflykt kräver 
ett nytt och mer omfattande arbete. Enskilda 
länder och samhällen ska inte lämnas 
ensamma. Mitt budskap till omvärlden: "snälla, 
ge ert stöd. Ingen väljer att vara flykting, men 
resten av oss kan välja hur vi vill hjälpa." 

25,4 miljoner flyktingar – i korthet 
Av världens flyktingar är det väldigt få som når 
Europa. 

85 procent bor i utvecklingsländer. Av dem är 
många extremt fattiga och får lite stöd. 

Fyra av fem söker skydd i närmaste grannland. 

52 procent är barn. 

58 procent bor i städer – inte i läger eller på 
landsbygden. 

Av 25,4 miljoner flyktingar ansvarar UNRWA 
(FN:s organisation för Palestinaflyktingar) för 5,4 
miljoner palestinier. 

UNHCR ansvarar för 19,9 miljoner flyktingar. Av 
dem kommer två tredjedelar från fem länder: 

1. Syrien – 6,3 miljoner flyktingar. 
2. Afghanistan – 2,6 miljoner. 
3. Sydsudan – 2,4 miljoner. 
4. Myanmar – 1,2 miljoner. 
5. Somalia – 986 400. 
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Liksom antalet länder som människor flyr ifrån, 
var antalet länder som tar emot stora antal 
flyktingar också relativt få: 

1. Turkiet – 3,5 miljoner flyktingar,  
främst syrier. 

2. Pakistan – 1,4 miljoner. 
3. Uganda – 1,4 miljoner. 
4. Libanon – 998 900. 
5. Iran – 979 400. 

 
Libanon tog emot flest flyktingar i förhållande 
till sin befolkning. 

 

100 000 kvotflyktingar 
På grund av en minskning av antalet globala 
kvotplatser som erbjuds, minskade antalet 
vidarebosatta flyktingar med drygt 40 procent 
till cirka 100 000 personer. 

En kvotflykting är en person som har flytt från 
sitt land och blivit utvald av UNHCR för att flytta 
till ett annat land. Det kallas vidarebosättning. 

5 miljoner återvände hem 
Omkring fem miljoner människor kunde 
återvända till sina hem under 2017. Den stora 
majoriteten återvände från internflykt, bland 
dem var det många som återvände under tvång 
eller bräckliga förhållanden. 

 

 

Länder som flest människor flyr till. 

Länder som flest människor flyr ifrån. 

 

  

 

LIBANON 

TURKIET 

PAKISTAN 

 

IRAN 

 
BANGLADESH 

UGANDA 

 

 

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO 
 

SYRIEN 
 

MYANMAR 
 

AFGHANISTAN 
 

SYDSUDAN 
 

SOMALIA 
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Våra givare gör skillnad 
”Genom kraftfulla insatser kan vi dela ansvaret för att hjälpa människor  
som har tvingats fly från sina hem – och erbjuda dem en bättre framtid.”  
– Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie. 

 

Under 2017 har våra fantastiska givare hjälpt 
familjer på flykt från krig eller förföljelse att 
överleva – när nöden har varit som svårast. 

Människor har fått skydd och viktig nödhjälp 
som filtar, köksredskap, mat, rent vatten, 
utbildning och tillgång till sociala tjänster. 

Tillsammans har vi skyddat människors 
rättigheter och givit dem en trygg plats att bo 
på. 

När vi agerar tillsammans kan vi hjälpa fler av 
världens mest sårbara människor. 

Pengarna når fram 
UNHCR:s givare räddar liv, skyddar mänskliga 
rättigheter och skapar en trygg framtid till 
världens mest utsatta människor. 

Under 2017 samlade 2 miljoner givare – 
privatpersoner, stiftelser, företag och filantroper 
– från 50 länder in 3,3 miljarder kronor (400 
miljoner USD) till UNHCR:s arbete för 
människor på flykt. 

Sverige för UNHCR samlade in 302,9 miljoner 
kronor från privata sektorn. 

UNHCR finansieras nästan helt av frivilliga 
bidrag. I en värld som står inför rekordnivåer av 
flyende människor betyder våra givares stöd 
mer än någonsin. Och för det vill vi uttrycka vår 
djupaste tacksamhet. 

Livräddande hjälp 
Om du bara hade några minuter på dig att 
lämna ditt hem, vad skulle du ta med dig? 

Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie och 
UNHCR:s högsta chef, besöker flyktingbarn i Mexiko. Fo
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Människor som tvingas fly från krig eller 
förföljelse lämnar ofta allt bakom sig för att göra 
den farliga resan till säkerhet.  

I akuta kriser leder UNHCR insatserna för att 
skicka livräddande hjälp som ger skydd, mat, 
vatten och sjukvård. 

Det är då som UNHCR behövs som mest. 

UNHCR har beredskapslager strategiskt 
placerade i Afrika, Asien och Europa och kan 
agera snabbt när en akut nödsituation inträffar. 

UNHCR:s personal 
• UNHCR är på plats och hjälper i 130 länder. 
• 88 procent av UNHCR:s personal jobbar i 

fält och träffar dagligen människor i nöd. 
• 361 fältarbetare skickades till akuta kriser 

under 2017. Många fler specialister stöttade 
upp under en kortare period. 

• Personalen kommer från 150 olika länder. 
 

Snabba fakta 
Tack vare generösa givare skickade UNHCR ut 
miljontals varor till akuta krisområden under 
2017: 

• 2 977 213 filtar 
• 2 438 895 liggunderlag 
• 1 574 570 presenningar 
• 1 165 095 vattendunkar 
• 841 839 köksgeråd 
• 812 149 solcellslampor 
• 594 671 myggnät 
• 267 872 hinkar 
• 28 560 familjetält 
 

Tillsammans gör vi världen till en bättre plats för 
våra mest utsatta medmänniskor. 

Visste du att …? UNHCR grundades 1950 för 
att hjälpa människor på flykt i Europa efter 
andra världskriget. Sedan dess har UNHCR 
hjälpt miljoner människor världen över att starta 
ett nytt liv i säkerhet. 

 

  

Belle Saleh är bara ett litet 
barn. Hennes familj 
tvingades fly från sitt hem 
när strider bröt ut. 
 
Situationen i Demokratiska 
republiken Kongo 
förvärrades dramatiskt under 
2017. Miljontals civila 
tvingades lämna sina hem. 
Antalet internflyktingar 
fördubblades under året – 
från 2,2 miljoner till 4,4 
miljoner. UNHCR finns på 
plats och hjälper. 
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2017 – en tillbakablick 
UNHCR arbetar i 130 länder över hela världen och hjälper miljontals människor varje 
dag – och varje natt. Det är det medmänskliga och generösa stödet från våra givare 
som gör arbetet möjligt. 

Här är en översikt över några händelser under 2017 – och hur vi lyckades agera 
tillsammans och hjälpa så många. 

 

JANUARI. I många regioner står familjer på 
flykt inför en kylig vinter med minusgrader och 
iskalla vindar. I Grekland hjälper UNHCR 
hundratals människor att få ett bättre boende. I 
Serbien får familjer varma filtar och vinterkläder. 

Tonvis med vinterhjälp skickas till barn och 
familjer på flykt från krigets Syrien. 

FEBRUARI. I takt med att våldet i Sydsudan 
förvärras ökar antalet flyktingar. 1,5 miljoner 
människor är på flykt i februari och 
flyktingkrisen är nu den största i Afrika. 

Kvinnor och barn utgör 86 procent av 
flyktingarna från Sydsudan som söker skydd i 
Uganda. UNHCR:s fältpersonal jobbar dygnet 
runt för att möta deras mest akuta behov. 

MARS. Kriget i Syrien har pågått i sex år. 
UNHCR kräver att det internationella samfundet 
ökar stödet till miljontals oskyldiga civila som 
lider. 

"Kriget i Syrien handlar inte om siffror – det 
handlar om människor. Familjer splittras, 
oskyldiga civila dödas, hus förstörs, företag 
krossas", säger UNHCR:s chef Filippo 
Grandi. 

APRIL. Familjer på flykt riskerar att svälta till 
följd av konflikter och torka i Afrika. 

Över 20 miljoner människor i Nigeria, 
Sydsudan, Somalia och Jemen riskerar att 
drabbas av svält. Med hjälp från våra givare och 
partner kan UNHCR leverera akut nödmat, 
hälsovård, vatten och skydd till familjer i nöd. 

MAJ. Efter tre år av konflikt i Sydsudan ökar 
antalet barn som flyr från landet. En miljon barn 
har i maj sökt säkerhet i andra länder, de flesta i 
Uganda, Kenya, Etiopien och Sudan. 

Över 75 000 av barnen är ensamma och har 
passerat Sydsudans gränser utan föräldrar eller 
anhöriga. UNHCR:s fältpersonal står på 
frontlinjen och ger livräddande hjälp till barn 
och familjer i behov av skydd. 

JUNI. Juni markerar slutet på Ramadan – en 
tid för reflektion och gemenskap i den 
muslimska världen. UNHCR delar ut mat och 
ser till att flyktingfamiljer kan vara tillsammans. 
Samtidigt ber UNHCR om att ge en gåva 
("zakat") för att hjälpa flyktingar i Mellanöstern. 
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JULI. Den irakiska regeringen förklarar seger i 
Mosul – en stad som har förstörts av svåra 
strider. Fördrivna invånare börjar återvända 
och reparera sina krigsskadade hem samt 
återuppta affärer och företag. 

UNHCR ger stöd till människorna som 
återvänder hem, delar ut byggmaterial och ger 
kontantstöd till de mest utsatta familjerna. 

AUGUSTI. Den 25 augusti bryter våld ut mot 
Rohingyafolket i delstaten Rakhine i Myanmar 
(Burma). Hundratusentals barn, kvinnor och 
män tvingas att fly till grannlandet Bangladesh. I 
slutet av 2017 är rohingyakrisen den snabbast 
växande flyktingkrisen i världen. 

Under de första 100 dagarna skickar UNHCR 
hjälpsändningar med flyg och fartyg fullastade 
med nödhjälp.  

SEPTEMBER. Somaliska flyktingar får hjälp av 
UNHCR att lämna Jemen – den första i en rad 
insatser för frivilligt återvändande. 

Situationen i Jemen är livsfarlig. Av landets 
280 000 flyktingar och asylsökande kommer 91 
procent från Somalia. I september hjälper 
UNHCR 10 000 flyktingar att återvända till 
Somalia – och fortsätter att hjälpa dem som är 
kvar i Jemen. 

OKTOBER. För första gången någonsin börjar 
Etiopien att registrera livshändelser som 
födelse, död och äktenskap för flyktingar. 

Registrering av en födelse ger ett barn juridisk 
identitet och garanterar grundläggande 
mänskliga rättigheter. 

Ändringen i den nationella etiopiska 
lagstiftningen genomförs med hjälp av UNHCR 
och UNICEF. 

NOVEMBER. Flyktinglägret Zaatari i Jordanien 
inviger sin nybyggda solcellspark, den största 
som någonsin har byggts i ett läger. 

Solcellsparken är finansierad av den tyska 
regeringen och ger ren och kostnadsfri energi 
till 80 000 syriska flyktingar och till lokal-
befolkningen. Parken förbättrar levnads-
förhållandena, minskar koldioxidutsläppen, ökar 
säkerheten och tillgången till elektricitet från 8 
till 14 timmar per dag. 

Därefter invigdes en solcellspark i Azraq-lägret, 
även det i Jordanien, med stöd av IKEA 
Foundation. 

DECEMBER. Den första gruppen med 162 
flyktingar från Eritrea, Etiopien, Somalia och 
Jemen evakueras från Libyen till Italien. Bland 
dem finns ensamstående mammor, ensamma 
barn och personer med funktionsnedsättning. 

Alla är i behov av vård efter att ha hållits 
fängslade under omänskliga förhållanden. De 
har utsatts för övergrepp, människohandel, 
smugglare och livsfarliga resor genom Afrika. 
UNHCR:s personal finns med på planet till 
Italien där våra kollegor tar emot dem. Fler 
evakueringar följer. 
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Fokus Rohingyakrisen 
 

75-åriga Mabia flydde i 17 dagar genom djungeln 
– buren i en filt 
 

Det var inte så här Mabia Khatun, 75 år, hade 
hoppats att hon skulle tillbringa sin ålders höst. 
Ihopkrupen i en filt, borttvingad från sitt hem, i 
väntan på en osäker framtid.  

Några fiskare ser hur en svag hand sakta 
sträcks ut genom filten för att be om vatten. 
Långsamt visar sig Mabias ansikte, smutsigt av 
damm, medan hennes söner sänker byltet hon 
ligger i till marken.  

– Jag vet inte vad som hände för jag låg i filten, 
flämtar hon.  

Hon är sjuk och törstig. Det var timmar sedan 
hon senast drack och det är varmt inne i filten.  

Människor vandrar i dagar på jakt efter 
säkerhet, genom bergig djungel och forsande 
floder.  

Ali, Mabias son, agerade snabbt när män tog 
sig in i byn och tände eld på husen. Utan att 
tveka drog han åt sig en filt, svepte in mamman 
och sprang.  

– Vi älskar vår mamma, det är därför vi bär 
henne även om det är tufft, säger Ali, 
vandrandes på en lerig väg mot byn Kanjur i 
Bangladesh.   

– Den här gången är det värre än någonsin. 
Och värst är det för oss gamlingar, säger Mabia 
medan hon och familjen vilar ut längs vägen. 

Många äldre som inte kan fly på egen hand är 
helt utlämnade till släktingar och grannar för att 
ta sig till säkerhet. 

Hundra meter bakom Mabia går hennes 
svägerska Amina, med en gul scarf över 
huvudet. Hon är 80 år och tar sig fram längs 
vägen med hjälp av sina två söner. De har 
vandrat i över två veckor.   

– Jag måste vila ibland eftersom jag är så 
gammal. Det är kämpigt, säger Amina. 

Nere vid vattnet syns ett par fiskare som ror 
sina båtar fram och tillbaka över floden. De tar 
upp till 10 000 taka (omkring 1 000 svenska 
kronor) för att transportera flyende rohingyer till 
stranden på andra sidan som är Bangladesh. 
De som inte har kontanter på sig betalar med 
arvegods som var avsett för barn och barnbarn.  

Trots den långa och påfrestande flykten tillhör 
Mabia och Amina ändå de lyckligt lottade. 
Andra äldre har sjunkit ihop längs vägen av 
utmattning, för trötta och svaga för att fortsätta 
på egen hand. 

Foto: UNHCR/Adam Dean 
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Vad gör UNHCR i Bangladesh? 
UNHCR har flugit in fler än 20 hjälpsändningar 
med hundratals ton nödhjälp som tält, filtar, 
presenningar, solcellslampor och mediciner. 

UNHCR identifierar extra utsatta flyktingar – 
som barn och äldre i behov av särskilt stöd.  

UNHCR:s experter arbetar nära regeringen för 
att förse området med vatten och toaletter.  

Under 2017 fick:  

• 231 000 flyktingar tillgång till rent vatten. 
• 155 000 flyktingar mediciner och sjukvård. 

Bakgrund till Rohingyakrisen 
Minoritetsfolket rohingya är en förföljd 
folkgrupp i Myanmar (Burma). De lever som 
statslösa utan grundläggande rättigheter. 

Den 25 augusti 2017 bröt våldsamheter ut i 
Rakhine-provinsen i sydvästra delen av landet. 
Över 655 000 rohingyer hade i slutet av 2017 
flytt över gränsen till Bangladesh.  

Den humanitära situationen är fruktansvärd. 
Flyktingläger är fulla till bristningsgränsen. 
Regn och översvämningar gör situationen ännu 
svårare. 

 

   

   

När våldet bröt ut i Myanmar flydde hundratusental rohingyaflyktingar till Bangladesh. UNHCR skickade 
tonvis med nödhjälp. Snabbt blev flyktinglägret Kutupalong ett av världens största. Foto: UNHCR 
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UNHCR:s arbete: överlevnad, hopp och en 
bättre framtid 
Varannan sekund tvingas en människa att fly från sitt hem  
till följd av krig, konflikt eller förföljelse.  

 

Hjälp till miljoner människor 
Under 2017 har UNHCR skyddat och stöttat 
miljoner människor och hjälpt dem att överleva 
krissituationer, skyddat deras rättigheter och 
hjälpt dem att skapa en bättre framtid.  

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 kris 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 
grundläggande rättigheter. UNHCR skyddar 
flyktingars mänskliga rättigheter genom att ge 
möjligheter till säkerhet, ID-handlingar och 
tillgång till utbildning. UNHCR arbetar även för 
att statslösa ska få rätt till en nationalitet.  

En bättre framtid 
UNHCR hjälper familjer och individer att 
återvända hem när det är säkert eller gör det 
möjligt för dem att hitta ett nytt samhälle och 
bidra till det på ett positivt sätt.

  

På mottagningscenter i Cacanda 
ler ett kongolesiskt flyktingbarn in 
i kameran medan hon väntar på 
att omplaceras till det nyöppnade 
Lóvua-lägret i norra Angola. 
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Tak över huvudet 
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 boenden för 
människor som tvingas fly och att de som kan 
återvända till sina hemländer har en plats att bo 
på. 

Rent vatten 
Hur ofta vrider du på vattenkranen? Har du 
någonsin tänkt på vad det innebär att inte ha 
tillgång till rent vatten? 

Rent vatten är en förutsättning för att överleva. 
God hälsa och hygien skyddar mot dödliga 
sjukdomar som kolera och dysenteri.  

Under 2017 har UNHCR till exempel borrat åtta 
brunnar runt flyktinglägret Maratane i 
Moçambique. De ger flyktingar och 
lokalbefolkningen tillgång till rent vatten för att 
dricka, tvätta sig i och vattna sin odling. 

Näringsrik mat till mammor och barn 
Visste du att undernäring är den vanligaste 
dödsorsaken bland barn på flykt under fem år? 

För människor på flykt, särskilt barn, kan det 
vara svårt att få i sig näringsriktig mat. Med 
näringsbrist ökar risken för att drabbas av 
smittsamma sjukdomar som orsakar miljoner 
dödsfall varje år. UNHCR kämpar för att 
människor ska hålla sig friska, och att barn och 
deras mammor ska få näring och vård i 
katastrofsituationer. 

Helena Francisco hämtar vatten från 
brunnen som UNHCR har borrat i närheten 
av hennes by vid flyktinglägret Maratanes i 
Moçambique: "Att hämta vatten så nära mitt 
hem har gett mig så mycket mer tid. Jag 
känner mig också säkrare och behöver inte 
oroa mig för ormar på stigarna."  
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Livräddande sjukvård 

Människor som flyr från våld anländer ofta till 
UNHCR undernärda och med dålig hälsa. 
Tillgång till sjukvård är avgörande för att 
familjer på flykt ska överleva. UNHCR ser till att 
kunskap och utrustning finns på plats för att ge 
den vård som krävs. 

I akuta kriser skickar UNHCR sjukvårdspersonal 
för att hantera de största hälsoriskerna och 
genomför vaccinationskampanjer som 
förhindrar sjukdomsutbrott. UNHCR arbetar 
också för att fler flyktingar ska få hjälp genom 
värdländernas egna sjukvårdssystem. 

Under 2017 gav UNHCR, tillsammans med 240 
samarbetsorganisationer, livräddande 
hälsovård till 7,3 miljoner människor i 
flyktingläger och liknade bosättningar. 

Möjlighet till skola och utbildning 

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 som skolan ger, ökar risken att 
utnyttjas och misshandlas. Globalt sett är det 
bara hälften av alla flyktingbarn som går i 
grundskola, och bara 17 procent som läser 

vidare på högre nivå. UNHCR ser till att unga 
människor på flykt får en chans att utbilda sig. 

Arbete och en ny start 

Att ha möjlighet att arbeta är en förutsättning 
för att människor på flykt ska kunna bygga upp 
sina liv igen. Förutom 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 de ska 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. 

Hjälp att hitta ett hem 
UNHCR hjälper flyktingar under de olika stegen 
i deras resa mot en bättre framtid. Målet är att 
hitta varaktiga 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. 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Sverige för UNHCR avger härmed följande årsredovisning för 
verksamheten 2017-01-01 – 2017-12-31 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes 
avser föregående år. 

Allmänt om verksamheten 
UNHCR är FN:s flyktingorgan och leder 
internationella 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 
samarbetspartner.  

Stiftelsens ändamål är att genom finansiellt stöd 
till Förenta nationernas flyktingorgan (United 
Nations High Commissioner for Refugees, 
UNHCR) verka för skydd och bistånd till 
flyktingar, internflyktingar, statslösa, 
asylsökande och andra grupper som UNHCR 
bistår. 

Stiftelsen ska genom UNHCR:s globala 
verksamhet erbjuda finansiell hjälp på ett 
opartiskt sätt, baserat på faktiska behov och 
oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk 
åskådning och kön. Under 2017 uppgick 
bidraget till UNHCR:s program och projekt för 
människor på flykt, det vill säga 
ändamålskostnader, till 286,4 miljoner kronor 
(445,0 miljoner kronor, 2016). 

Riktlinjerna för UNHCR:s arbete anges av 
organisationens stadgar samt 1951 års 
flyktingkonvention och dess tilläggsprotokoll 
från 1967. De av UNHCR:s program och projekt 
som stöds av Sverige för UNHCR ska vara av 
humanitär karaktär och/eller främja varaktiga 

lösningar, samt vara av etisk karaktär och 
främja skydd av mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och fredliga lösningar på 
konflikter.  

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.  

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 är även medlem i 
branschorganisationen FRII och tillämpar FRII:s 
kvalitetskod. 

Händelser under räkenskapsåret 

Sammanfattning av året 
Sverige för UNHCR har under 2017 samlat in 
totalt 302,9 miljoner kronor (473 miljoner 
kronor, 2016). Pengar som kommer att göra stor 
skillnad för människor som har tvingats fly sina 
hem. 

Under året har 131 000 privata givare donerat 
pengar till Sverige för UNHCR. Allt fler personer 
väljer även att regelbundet stödja UNHCR:s 
arbete för människor på flykt som 
månadsgivare. Den 31 december 2017 hade 
Sverige för UNHCR totalt 75 000 aktiva 
månadsgivare (68 136 månadsgivare, 2016). 

Den totala insamlingen för Sverige för UNHCR 
gick dock ned 2017 jämfört med föregående år. 
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Detta beror till stor del på att bidraget från IKEA 
Foundation blev lägre än tidigare år. Generellt 
märks ett minskat intresse och engagemang för 
människor på flykt under 2017 jämfört med 
2015 och 2016 då flyktingfrågan fick stort 
genomslag i media.  

Under året genomfördes ett flertal större 
kampanjer riktade till allmänheten. I mars 2017 
uppmärksammade vi sexårsdagen av utbrottet 
av kriget i Syrien med ett samarbete med 
podcast-profilerna Fredrik Wikingsson och Filip 
Hammar som blev en framgång både gällande 
synlighet och intäkter.  

Under hösten gjordes en akutinsamling till den 
förföljda folkgruppen Rohingya som flydde i 
hundratusental från Burma till grannlandet 
Bangladesh. 

I årets julkampanj uppmanade vi allmänheten 
att sprida värme till människor på flykt genom 
att beställa gåvor i gåvoshopen. 

Vi gjorde även en aktivitet på Stureplan i 
Stockholm där kända humorprofiler som bland 
andra Henrik Schyffert, Josefin Johansson, 
Kristian Luuk och Fredrik Lindström värvade 
givare till UNHCR i blå västar. 

Vi samarbetade även med två av Sveriges 
största podcasts – Alex och Sigges podcast 
med Alex Schulman och Sigge Eklund, samt 
Fredagspodden med Hannah Widell och 
Amanda Schulman – som samlade in pengar till 
UNHCR:s arbete. 

Företagssamarbeten och bidrag från stiftelser 
IKEA Foundation var vår största partner under 
året och bidrog med 99,5 miljoner kronor (261 
miljoner kronor, 2016) vilket är en minskning 
från tidigare år. Anledningen till minskningen 
beror framförallt på operativa förseningar och 
utmaningar i pågående och planerade projekt i 
Etiopien och Jordanien. 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 hjälpinsatser 
för somaliska flyktingar i flyktingläger att bli mer 
självförsörjande. Förutom etablering av 
småföretag och utveckling inom jordbruket 
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 2017 erhöll Sverige för UNHCR 25 
miljoner kronor i basstöd från Svenska 
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 8 miljoner 
donerades av Postkodlotteriet till ett 
specialprojekt för grönare flyktingläger i 
Tanzania och Uganda. 

Under åtta veckor i november och december 
2016 genomförde vår samarbetspartner H&M 
Foundation, H&M Holiday Campaign till förmån 
för UNHCR i över 4 000 butiker världen över. 
För varje presentkort som såldes i H&M-
butikerna under kampanjen donerade H&M 
Foundation en gåva som hjälper UNHCR att ge 
skolmaterial – såsom läroböcker, 
anteckningsblock och pennor – till barn på flykt 
runt om i världen. Samarbetet genererade totalt 
30 miljoner kronor, och den första 
inbetalningen på 10 miljoner fick vi i februari 
2017. 

Lindex Sverige AB har under 2017 haft två 
”runda upp-kampanjer” i butik till förmån för 
UNHCR, som tillsammans genererat närmare 
2,6 miljoner kronor. Vi har även fått en gåva 
från företaget på 100 000 kronor. 

Sverige för UNHCR och klubben Natten i 
Stockholm samarbetade under ”Dansa för en 
tryggare värld” den 22:a december. Alla 
biljettintäkter gick direkt till Sverige för UNHCR, 
och gästerna fick även möjlighet att swisha in 
gåvor under kvällen – tillsammans dansades 
det in 526 247 SEK till människor på flykt. 

Vi har fått fyra gaffeltruckar från Toyota 
Handling Material Manufacturing Sweden AB till 
ett värde av 414 000 kronor. Truckarna kommer 
att användas i UNHCR:s lager i Jordanien, 
Kenya och i Kamerun. 

Stiftelsen Einar Belvén har fortsatt vara en viktig 
samarbetspart till oss och har i mars 2017 
donerat 500 000 kronor.   
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Övriga händelser under året 
På internationella flyktingdagen den 20 juni 
2017 rapporterade UNHCR, i sin årliga 
publikation om förhållandena för världens 
flyktingar, att 65,6 miljoner människor var på 
flykt i slutet av 2016. Detta är den högsta siffran 
någonsin uppmätt av organisationen och 
innebär att i snitt 20 personer tvingades fly 
varje minut under året. 

Liksom tidigare år genererade rapporten bra 
synlighet för UNHCR i media och Sverige för 
UNHCR:s generalsekreterare medverkade i 
TV4 Nyhetsmorgon för att tala om rapporten. 
UNHCR:s talesperson för Sverige, Caroline 
Bach, medverkade i Gomorron Sverige och 
även TT rapporterade om rapporten. Följande 
månad såg vi den högsta siffran, 73 procent, för 
hjälpt kännedom för UNHCR någonsin i Sverige 
enligt Sifos analysverktyg.   

2017 har inneburit flera kriser för människor på 
flykt runt om i världen. För att svara på behoven 
har Sverige för UNHCR genomfört öronmärkta 
akutinsamlingar till Syrien, Irak, Sydsudan och 
Rohingya under året.  

Resultat och ställning (tkr) 
 2017 2016 

Balansomslutning 62 487 82 005 

Verksamhetsintäkter 341 438 506 990 

Ändamålskostnader*  286 408 445 048 

Ändamålskostnader (%)* 84 % 88 % 
 
*Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls 
regler.  

Förändring Eget kapital 
 2017 2016 

Ingående balans 19 643 083 13 646 346 

Årets resultat - 545 377 5 996 737 

Utgående balans 19 097 706 19 643 083 

 

Under 2017 har Sverige för UNHCR prioriterat 
att fördela så mycket medel som möjligt till 
UNHCR vilket medfört ett negativt resultat för 
stiftelsen. Detta har varit möjligt då tidigare års 
vinster redan generar ett starkt eget kapital 
som utgör tillräcklig trygghet vid exempelvis 
oförutsedda kostnader. 

Övrig icke finansiell information 
I början av året slöts ett nytt ramavtal mellan 
Sverige för UNHCR och UNHCR. I det nya 
avtalet förtydligas att Sverige för UNHCR även 
har mandat att bedriva påverkansarbete i 
Sverige. Detta kommer under 2018 märkas 
genom ett antal kommunikationsinsatser. 

Vid årets slut valde Sverige för UNHCR:s 
generalsekreterare Katinka Lindholm att lämna 
sitt uppdrag efter sex års tjänst. Under Katinkas 
ledning har Sverige för UNHCR vuxit från att 
vara en okänd organisation med 200 
månadsgivare år 2009, till att idag vara en av 
Sveriges fem största insamlingsorganisationer 
med ett välkänt och omtyckt varumärke. 

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 kommer 
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 kampanjer som 
medvetandegör situationen för människor som 
har tvingats fly sina hem. 
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Sverige för UNHCR:s styrelse 
Styrelsen har under perioden bestått av: 

Nicklas Wigren 

Ordförande (6) 
Chief Transformation Officer, Bliwa 
Livförsäkring. 

Barbara Hendricks 
Hedersordförande/styrelseledamot (6) 
Operasångerska och UNHCR:s goodwill-
ambassadör. 

Lena Bjurner 
Styrelseledamot (5) 
HR-direktör på Scandic Hotels Group.  

Kristina Rodriguez-Norman 
Suppleant (6) 
Konsult och tidigare medarbetare på UNHCR.  

Johan Mast 
Suppleant (6) 
Konsult inom krisledning och 
organisationseffektivitet.  

Under 2017 har styrelsen haft sex (6) 
protokollförda möten. Närvaro vid årets 
styrelsemöten inom parentes. Ingen arvodering 
utgår till styrelsens ledamöter 
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Resultaträkning 
 
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse        
802426-1250        
        
        
Resultaträkning Not   2017-01-01   2016-01-01 

    2017-12-31   2016-12-31 

        
Verksamhetsintäkter 2       
Insamlade medel    302 935 809   473 071 887 
Bidrag    38 502 570   33 918 748 
Summa stiftelsens intäkter    341 438 379   506 990 635 

        
Verksamhetskostnader        
Ändamålskostnader 3  - 286 408 246  - 445 047 815 
Insamlingskostnader 5  - 43 931 865  - 39 842 359 
Administrationskostnader 4,5  - 11 642 372  - 16 101 839 
Summa verksamhetens kostnader   - 341 982 483  - 500 992 013 

        
Verksamhetsresultat   - 544 104   5 998 622 

        
Resultat från finansiella investeringar        
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    1 011   - 
Räntekostnader och liknande resultatposter   - 2 284  - 1 885 
Summa resultat från finansiella investeringar   - 1 273   1 885 

        
Resultat efter finansiella poster   - 545 377   5 996 737 

        
Årets resultat   - 545 377   5 996 737 
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Balansräkning 
 
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse      
802426-1250      
      
Balansräkning Not  2017-12-31  2016-12-31 

      
Tillgångar      
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Övriga kortfristiga fordringar   687 131  776 973 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 456 579  2 086 528 
Summa omsättningstillgångar   2 143 710  2 863 501 

      
Kassa och Bank   60 342 979  79 254 802 

      
Summa omsättningstillgångar   62 486 689  82 118 303 

      
Summa tillgångar   62 486 689  82 118 303 

      
Eget kapital och skulder 7     
Eget kapital      
Balanserat kapital   19 643 083  13 646 346 
Årets resultat   - 545 377  5 996 737 
Summa eget kapital   19 097 706  19 643 083 

       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   2 583 288  1 927 106 
Övriga kortfristiga skulder   38 767 574  58 978 911 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 038 121  1 569 203 
Summa kortfristiga skulder   43 388 983  62 475 220 

      
Summa eget kapital och skulder   62 486 689  82 118 303 
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Noter 

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper 
Insamlingsorganisationens årsredovisning har 
upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 ”Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3)." I övrigt följer stiftelsen 
Bokföringsnämndens allmänna råd för stiftelser, 
ideella föreningar samt FRII:s Styrande riktlinjer 
för årsredovisning.  

I årsredovisningen har även vissa upplysningar 
lämnats som krävs av Svensk 
Insamlingskontroll.  

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 ändamålskostnader ingår, i 
enlighet med Svensk insamlingskontrolls 
regelverk för 90-konto, kostnader för 
opinionsbildande och informationsspridande 
verksamhet.  

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader avser direkta kostnader 
för insamlingsarbete som riktar sig mot givare.  

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

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.   
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Not 2 Stiftelsens intäkter 

 2017-01-01 
2017-12-31 

 2016-01-01 
2016-12-31 

Insamlade medel fördelar sig enligt följande    
Allmänheten 152 302 554  148 862 006 
IKEA Foundation 99 471 026  261 031 910 
Övriga företag och stiftelser 26 162 229  36 088 785 
Svenska Postkodlotteriet 25 000 000  27 089 186 
 302 935 809  473 071 887 
    
Av ovanstående belopp har 302 935 809 kronor 
(473 071 887 kronor) insamlats via 90-konto.     

    
Bidrag fördelar sig enligt följande    
Bidrag från UNHCR 30 502 570  33 918 748 
Bidrag från Postkodlotteriet 8 000 000  - 
 38 502 570  33 918 748 
    
Summa stiftelsens intäkter 341 438 379  506 990 635 

 

Not 3 Ändamålskostnader 
Posten avser vidarebetalda medel till UNHCR 
samt kostnader för opinionsbildande och 
informationsspridande verksamhet i enlighet 
med givarnas avsikter. 

 

 

 

Not 4 Leasing 
Sverige för UNHCR förfogar genom 
leasingavtal nyttjanderätten till kansliets lokal i 
Stockholm, samt mindre lokalkontor i Göteborg 
och Malmö, 2 skrivare samt 1 
frankeringsmaskin. Leasingavtalens löptider 
och kostnader fördelar sig enligt följande: 

 
Kostnader tagna under 2017 1 974 178 

Kostnader enligt avtal inom 1 år 1 973 272 
Kostnader enligt avtal senare än 1 år  
och inom 5 år 3 964 884 
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Not 5 Personal, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 2017-12-31 2016-12-31 
Medelantal anställda exklusive timanställda 23 21 
Varav kvinnor 18 16 
   
Styrelseledamöter och ledning   
Styrelseledamöter 5 7 
Varav kvinnor 3 4 
   
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. 

 2017-01-01 
2017-12-31 

 2016-01-01 
2016-12-31 

Löner och andra ersättningar    
Generalsekreterare 788 542  770 716 
Övriga anställda 18 510 237  15 781 517 
Totala löner och ersättningar 19 298 779  16 552 233 
    
I lönebeloppet Övriga anställda ingår löner till timanställda med 6 098 468 kronor (7 351 315 kronor) 
    
Sociala kostnader och pensioner    
Sociala kostnader 5 809 433  5 119 205 
Pensionskostnader 1 051 750  742 803 
    
Av pensionskostnaderna utgör 157 308 kronor (124 282 kronor) organisationens generalsekreterare. 

 

Not 7 Väsentliga händelser efter årets slut 
H&M Foundation meddelade i januari 2017 att de hade för avsikt att 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. UNHCR erhöll 10 miljoner under 2017, 
resterande 20 miljoner kronor kommer doneras under 2018.  
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inhämtar revisions bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 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 granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 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 som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräcldiga,
modifiera uttalandet 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 årsredovisningen 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 eventuella 
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 2017. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 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 

------ pet är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

/;ii} 
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Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis 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 revisionssed 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 särsldld betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vålt uttalande. 

Stockholm den 28 mars 2018 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

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 2017. Vi vill även tacka de privatpersoner som 
genom gåvor stöttat arbetet.  

 

VÅRA HUVUDPARTNER:  
IKEA Foundation  
Svenska Postkodlotteriet  
H&M Foundation 
 

VÅRA SAMARBETSPARTNER:  
Af Jochnick Foundation  
Lindex Sverige  
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden 
Stiftelsen Einar Belvén  
Conzignus Hem och Fastigheter 
 

PARTNER: 
IPM Informed Portfolio Management 
 

VI VILL ÄVEN RIKTA ETT SÄRSKILT TACK TILL:  
AIX Arkitekter  
Bontouch  
Gudrun Sjödén Design  
HMS Industrial Networks  
Järngrinden  
KappAhl Sverige  
Lantbrukarnas Riksförbund  
Loipart  
Peab  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Knowit 
Lindia Invest 
Great Agency Sweden 
Axel F O Vilna Lindmarkers Stiftelse 
Stureplansgruppen 
Amlövs Fastighetsförvaltning 
iBinder 
Natten 
Triton Advisers (Sweden) 
Axel Johnson International 
Supékort Sweden 
Texla Industri 
Nalu Group 
Jörgensens rör 
Tham Family Foundation  
Stiftelsen Infinity 
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