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Det handlar om människor 
UNHCR:s uppdrag att skydda flyktingar blev 
ännu mer krävande under 2018. 

70,8 miljoner människor befann sig på flykt runt 
om i världen i slutet av 2018.  

13,5 miljoner tvingades fly under året – det är 
37 000 om dagen. Varannan sekund flyr 
ytterligare en människa för sitt liv. 

Det är lätt att samtalet om flyktingar kommer att 
handla om siffror och statistik. Risken finns att vi 
trubbas av och att debatten om flyktingar blir 
okänslig. 70,8 miljoner är inte en klumpsumma, 
utan handlar om 70,8 miljoner individuella liv 
och öden. 

Tänk dig att fler än alla invånare i Frankrike 
befinner sig på flykt. Eller att alla som bor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö plus 1 miljon till 
skulle ha flytt i fjol. Eller att hela Falun måste 
utrymmas på en dag. 

Det är så många människor det handlar om. 

Det här tog vi fasta på i kampanjen Human Facts 
som lanserades i samband med Internationella 
Flyktingdagen i juni 2018. I dagstidningar och i 
Stockholms tunnelbana berättade vi om 
människor som av olika anledningar har tvingats 
på flykt.  

Det handlade om 35-åriga Lal Moti som bor med 
sin bebis i flyktingläger i Bangladesh. Hon var 
gravid när hon flydde från brända byar, 
besinningslöst våld och systematiska våldtäkter i 
Myanmar. Och om Mohamad, sju år, som aldrig 
har upplevt fred. Kriget och bomberna tvingade 
hans familj att fly från Aleppo i Syrien.  

Human Facts var ett försök från Sverige för 
UNHCR:s sida att göra samtalet mer humant när 
tonen om flyktingar hårdnar i samhällsdebatten, 
vilket inte minst var tydligt i valrörelsen som 
präglade 2018. Där valde partier både till höger 
och vänster att fokusera mer negativt än tidigare 
på människor som söker skydd i Sverige. 

Kampanjen blev en framgång. Nästan en 
fjärdedel av alla vuxna svenskar tog del av de 
livsöden som vi lyfte fram. 

Under fjolåret var Syrien fortfarande den mest 
omfattande flyktingkrisen. Halva befolkningen 
har tvingats att fly från sina hem sedan kriget 
startade för över åtta år sedan. 

Flera andra kriser pågår idag. 4 miljoner 
människor har flytt från Venezuela. I Myanmar 
fortsätter förtrycket mot Rohingyafolket. I 
krigshärjade Jemen är katastrofen akut. 

Det är också viktigt att komma ihåg de 
långvariga flyktingsituationer som pågår år efter 
år, långt efter att medias strålkastarljus har 
slocknat. UNHCR har världens uppdrag att 
skydda alla flyktingar så länge som de är 
flyktingar, ända tills de kan återvända hem eller 
starta ett nytt tryggt liv i ett nytt land. 

Själv tillträdde jag tjänsten som 
generalsekreterare för Sverige för UNHCR i 
augusti 2018. När jag skriver den här texten har 
det snart gått ett år. Det är ett privilegium att ha 
som jobb att varje dag ägna sig åt något så 
meningsfullt och viktigt som att bidra till att 
stärka resurserna för att skapa en drägligare 
tillvaro för alla människor på flykt i världen. 

Av hela mitt hjärta vill jag tacka våra givare – 
privatpersoner och företag – som engagerar sig 
för utsatta människor långt från Sveriges 
gränser. Tillsammans gör vi skillnad. 

 

 

Åsa Widell 
Generalsekreterare 
Sverige för UNHCR 
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Året som gick 2018: hjälpen når fram 
Vår årsrapport visar vad svenska givare till UNHCR  
gjorde möjligt under 2018. Från filtar till nya hem.  
Miljoner barn och familjer fick skydd – över hela världen. 

 

Varannan sekund 
Varannan sekund tvingas en människa på flykt i 
världen. Att ha förståelse för och kunna sätta 
sig in i deras situation är viktigt. Att välja att 
faktiskt hjälpa är en fantastisk handling. 

Under 2018 gjorde många människor i Sverige  
just det. Generösa gåvor har räddat liv och 
ingett hopp till människor som har förlorat allt. 

Hjälpen kan spåras till många olika delar av 
världen – från livliga städer till avlägsna 
ökenläger – där familjer söker skydd från krig 
eller förföljelse.  

En bättre värld 
UNHCR räddar liv, skyddar rättigheter och 
skapar lösningar som ger människor på flykt en 
bättre framtid. 

UNHCR kämpar för en värld där varje människa 
på flykt kan bygga en bättre framtid. 

Tack vare generösa gåvor från privatpersoner 
och viktiga aktörer i näringslivet kan UNHCR 
arbeta i 138 länder. I årsredovisningen ser du 
hur flyktingar får hjälp varje dag.

  

Flickor på flykt från Myanmar får skydd i flyktinglägret Kutupalong i Bangladesh. Tack vare stödet från våra givare. 
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Siffror i korthet 

70, 8  miljoner människor är på flykt i världen i 
slutet av 2018. Av dem är: 

• 41,3 miljoner internflyktingar – människor 
på flykt i sitt hemland. 

• 25,9 miljoner flyktingar – människor som 
har sökt skydd i annat land, hälften av dem 
är barn. 

• 3,5 miljoner asylsökande som inte har fått 
beslut på sin asylansökan. 

 
UNHCR arbetar i 138 länder världen över.  

Nästan 90 procent av vår personal jobbar i fält 
och är dagligen i kontakt med människor i nöd. 

UNHCR samarbetar med över 900 
organisationer och har starkt stöd från företag, 
regeringar och privata givare. 

 

 

Med samlad kraft 
Hjälpen kan spåras till många delar av världen  

– här är några exempel: 

 

 

 

 

  

Demokratiska 
Republiken 
Kongo 

Indonesien 

Myanmar 

Jemen 

Venezuela 

Mali 

Guatemala 

Central- 
afrikanska 
republiken 

Syrien 
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2018: månad för månad 
UNHCR arbetar över hela världen – 365 dagar om året.  
Här är några av förra årets händelser där våra givare förändrade liv. 

 

 

Januari. Tusentals människor flyr från nya 
strider i Centralafrikanska republiken (CAR) till 
Tchad.  

688 700 människor har tvingats lämna sina 
hem i CAR i december 2017 – det högsta 
antalet sedan krisen startade 2013. Ändå 
fortsätter det här att vara en av världens mest 
bortglömda kriser. UNHCR delar ut mat och 
nödhjälp som filtar, liggunderlag och 
köksgeråd.  

"Vi fick lämna allt. UNHCR har gett oss mat och 
hjälp. Det är en stor lättnad för oss" berättar 
Anatol, som har vandrat med sin fru och fem 
barn i 24 timmar. 

Februari. Med UNHCR:s hjälp utfärdar 
myndigheterna i Mauretanien födelsebevis till 
7 600 flyktingbarn från Mali födda i Mbera-
lägret – där 56 000 flyktingar bor.  

Med födelsebevis har barnen möjlighet att 
bevisa sin identitet och ålder. Det ökar chansen 
att gå i skolan och gör det enklare att hitta barn 
som tvingas in i för tidiga äktenskap. 

Nu registreras alla nyfödda bebisar direkt vid 
födseln. UNHCR hjälper barn som är i fara och 
stärker samtidigt arbetet med att registrera alla 
flyktingar. 

Mars. Sju års strider i Syrien. Hundratusentals 
förlorade liv. Miljoner människor på flykt från 
sina hem. 

"Det här sjuåriga kriget har lämnat en kolossal 
mänsklig tragedi efter sig. För de överlevandes 
skull är det hög tid att avsluta den här 
förödande konflikten", säger FN:s 
flyktingkommissarie Filippo Grandi. 

UNHCR skyddar människor som har tvingats 
lämna sina hem i Syrien, både i städer och på 
avlägsna platser nära konfliktområden. I slutet 
av 2018 hade över 2,3 miljoner människor fått 
skydd och nödhjälp. 

 

April: UNHCR:s upprop 
#WithRefugees åker på 
världsturné. Det inleds med 
en idrottsdag i flyktinglägret 
Zaatari i Jordanien. Turnén 
går vidare med bland annat en 



Sida 6 av 26 

fotbollsmatch i Irland och en fotoutställning i 
Paris. 

Uppropet #WithRefugees kräver att flyktingar 
ska få leva i säkerhet, ha tillgång till utbildning 
och möjlighet att försörja sina familjer. 

Maj. För muslimer är Ramadan den heligaste 
tiden på året – även för dem som befinner sig 
på flykt. Det är en månad av medmänsklighet 
och generositet för de som mest behöver det. 
"För människor som fortsätter att visa 
medkänsla, mänskliga värderingar och empati: 
jag är rörd av er solidaritet, generositet och 
gästfrihet. Tillsammans är vi kraftfulla bortom 
gränser”, säger UNHCR:s chef Filippo Grandi. 

Juni. Ett vulkanutbrott i Guatemala förstör 
hem, slår ut infrastrukturen och dödar mer än 
100 människor. Nästan 13 000 invånare som 
bor på vulkanens sluttningar evakueras till 
säkerhet. 

UNHCR skickar snabbt in nödhjälp som filtar, 
myggnät, köksredskap och solcellsdrivna 
lampor till de överlevande. 

Juli. Sedan april har 
150 000 kongoleser, som 
tvingats fly från etniskt våld, 
återvänt till Ituri-provinsen i 
östra Demokratiska 
republiken Kongo. Många 
ser sina byar och hem 
nedbrända till aska – vilket 
tvingar dem på flykt igen. En av dem 
är Rith, en 22-årig mamma med tre barn.  

"De brände vårt hus. De brände allt. Jag hade 
en åker där jag odlade grönsaker. De brände 
den också”, berättar hon. 

UNHCR skyddar familjer och hjälper dem att 
renovera sina förstörda hus. 

 

Augusti. Rohingya-krisen ett år senare. I 
augusti är det ett år sedan en av världens 
snabbast växande flyktingkriser startade. Mer 
än 720 000 rohingyer flyr från fruktansvärt våld 
i Myanmar till Bangladesh. UNHCR finns på 
plats längs flyktvägarna med livräddande hjälp.  

När monsunstormar slår till är det en kamp mot 
klockan att hålla familjer säkra och torra, bygga 
eller reparera hem, vägar och broar. I slutet av 
september har UNHCR delat ut över  
90 000 paket byggmaterial som hjälper familjer 
att stärka sina hem. 

September. Den 28 
september slår en 
förödande 
jordbävning och 
tsunami till i 
Indonesien som 
kostar över 2 000 liv. 
Hela byar jämnas 
med marken och 
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80 000 människor lämnas hemlösa. UNHCR 
flyger in tält och nödhjälp som myggnät, torra 
filtar, liggunderlag och solcellsdrivna lampor till 
överlevande. 

Oktober. UNHCR kräver ökat stöd till tusentals 
flyktingar från Venezuela som 

söker internationellt skydd. 
I oktober har över tre 
miljoner människor flytt 
den försämrade 
situationen i Venezuela 
sedan 2014. Mer än en 

miljon bor nu i Colombia.  

Samtidigt lämnar tusentals 
barn, kvinnor och män ökad 

brottslighet och våld i Honduras. En ”karavan” 
vandrar norrut genom Centralamerika för att få 
leva ett liv i säkerhet. UNHCR arbetar snabbt 
och stärker sina insatser längs gränser och 
flyktvägar.  

 

November. Konflikten i Jemen förvärras. 
UNHCR vädjar till alla parter i konflikten att 
skydda civila och tillåta nödleveranser till 
befolkningen. Landet står inför en humanitär 
katastrof.  

Två miljoner människor har tvingats på flykt – i 
ett av Mellanösterns fattigaste länder.  

UNHCR ger akut kontanthjälp och annat stöd. 
Sedan januari 2018 har 250 000 
konfliktdrabbade invånare på flykt fått hjälp 
med att betala för mat och husrum. Utan hjälp 
går liv förlorade på grund av våld, sjukdomar, 
brist på mat, vatten och skydd. 

 

December. I New York godkänner FN:s 
generalförsamling ett nytt ramverk för 
flyktingar – Global Compact on Refugees. Det 
nya ramverket beskriver hur världen ska agera i 
flyktingkriser. Det kräver ett starkare 
gemensamt ansvar där alla länder ska 
samarbeta för att hjälpa flyktingar, investera i 
dem och underlätta för länder där många söker 
skydd – ofta bland de fattigaste i världen.  

Global compact on Refugees ska också hjälpa 
flyktingar att bli självförsörjande så de kan 
bestämma över sin egen framtid och få en 
chans att bidra till de samhällen de bor i. 

 

 

 

 

 

 

  

Visste du att … nästan fyra års konflikt i 
Jemen har orsakat världens största 
humanitära kris. 24 miljoner människor 
– 80 procent av landets befolkning – 
behöver nu nödhjälp och skydd. 
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Stockholms tunnelbana. Foto: Sverige för UNHCR 

Human Facts – bakom varje siffra finns en människa 
På internationella flyktingdagen den 20 juni 
2018 lanserar Sverige för UNHCR kampanjen 
Human Facts – om människorna bakom 
statistiken. 

Med Human Facts vill vi öka kunskapen om och 
engagemanget för människor som har tvingats 
på flykt och uppmana till ett mer humant 
tonläge kring flyktingar. 

Under 2017 ökade antalet människor på flykt 
för femte året i rad – till 68,5 miljoner, fler än 
under andra världskriget. Varannan sekund 
tvingas en människa att fly för sitt liv. 

Bakom varje sådan siffra finns en människa 
med en egen historia, en historia som den här 
kampanjen ger röst åt. 

Kampanjen fokuserar på flyktingarnas irisar 
som är helt unika och används av UNHCR för 
att säkerställa människors identitet. 

Såväl människorna som deras berättelser är 
autentiska. 68,5 miljoner människor är på flykt. 
Fakta som används är hämtad från UNHCR:s 
rapport Global Trends 2017: 
 
• Varannan sekund tvingas en människa fly. 
• 52 % av alla flyktingar är barn. 
• 138 700 barn på flykt har separerats från 

sina föräldrar. 
• 85 % av världens flyktingar tas emot av 

utvecklingsländer. 
• 9 av 10 flyktingar flyr till ett grannland eller 

stannar i sitt eget hemland. 
• 2/3 av Syriens befolkning är på flykt. 
• 40 miljoner människor är på flykt i sitt eget 

hemland. 
• 4 miljoner människor i världen har inget 

medborgarskap. 

Human Facts visades inomhus, utomhus, i 
dagstidningar och digitala kanaler.  
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Helsidesannons för dagstidningar på flyktingdagen 2018. 
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Doaa Al Zamel tillsammans med Melissa Fleming på Dramaten i Stockholm. Foto: Sverige för UNHCR 

En kväll om Syrien på Dramaten 
– om Doaas flykt till Sverige 
 

Melissa Fleming, UNHCR:s 
talesperson, har skrivit boken 
"Hopp, Doaas flykt till Sverige". En 
skakande berättelse om Doaa Al 
Zamels dramatiska flykt från Syrien, 
över Medelhavet vidare till Sverige. 

För att uppmärksamma att det är 
sju år sedan kriget i Syrien bröt ut 
bjöd UNHCR in till En kväll om 
Syrien på Dramaten i Stockholm.  

I publiken fanns företagsgivare till UNHCR, 
filantroper och engagerade privatpersoner.  

 

Eventet livesändes på Sverige för UNHCR:s 
Facebook-sida och delades även av UNHCR 
globalt och kunde ses av miljontals människor. 

Medverkande var Doaa Al Zamel, Melissa 
Fleming, Barbara Hendricks (sång), Elin Klinga 
(läsning ur boken) och Alexandra Pascalidou 
(moderator).  

Bakom den overkliga siffran – 11,5 miljoner 
syrier på flykt – finns det lika många historier. 
På nästa sida kan du läsa historien om Doaa Al 
Zamel. 

Melissa Fleming 
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Doaa Al Zamel 

Doaas flykt till Sverige 

Doaas familj flydde från Dara i södra Syrien, 
genom hela Jordanien och vidare till Egypten. 
Kriget hade börjat och livet i Dara var livsfarligt. 

Efter upprepade hot i Egypten såg Doaa och 
hennes fästman Bassem ingen annan utväg än 
att satsa alla sina besparingar på att betala 
människosmugglare för att ta dem i båt över 
Medelhavet. Detta trots att Doaa inte kunde 
simma och var livrädd för vatten. 

Utanför Europas kust blir de attackerade av en 
båt som avsiktligt rammar båten som Doaa och 
Bassem sitter i. 500 barn, kvinnor och män 
lämnas åt sitt öde i havet – endast elva 
människor överlever. 

Bassem är en god simmare och får tag i en 
badring som han får upp Doaa i. Några lämnar 
som sista utväg sina små barn till Doaa innan 
de själva drunknar. 

Till slut orkar inte heller Bassem hålla sig 
flytande. Han drunknar framför hennes ögon 
utan att hon kan göra något. 

Doaa, som är nitton år är nu ensam på havet 
med två små flickor i famnen. Efter fyra dygn 
räddas de av ett handelsfartyg. Doaa och en av 
flickorna överlever som genom ett under. 

Med UNHCR:s hjälp bor i dag båda två i 
Sverige. Flickan som förlorade sin familj bor hos 
sina släktingar. 

Doaa har till slut återförenats med delar av sin 
familj. Hon lär sig svenska och drömmer om att 
bli advokat för att kunna hjälpa andra. 

– Mer än något annat önskar jag att Bassem 
fortfarande var hos mig. Vi som har flytt från 
kriget i Syrien valde inte att lämna våra hem. Vi 
tvingades att göra det. Det handlar inte bara 
om oss två. Det finns många fler som vi. Vår 
högsta önskan är att få leva i fred, säger Doaa. 

Recensioner 
"En hyllning till det hopp, den värdighet och 
generositet som ryms i människors hjärta." 
Khaled Hosseini, författare till Flyga drake. 

"En fantastisk och viktig berättelse." Niel 
Gaiman 

Steven Spielberg har köpt filmrättigheterna till 
boken. Lena Dunham skriver manus. 

En kväll med Jan Eliasson 
Den 8 oktober arrangerades en kväll med 
samtal och reflektioner kring vår kampanj 
Human Facts och om den rådande 
flyktingsituationen i världen. Medverkade 
gjorde Jan Eliasson, Björn Wiman, Åsa Widell 
och Malou von Sievers.  

Eventet hölls på Elverket i Stockholm och var 
ett samarbete mellan Sverige för UNHCR och 
Dagens Nyheter. En stor del av 
biljettintäkterna skänktes till UNHCR:s arbete. 

Visste du att … nästa år fyller UNHCR 
70 år. Vi grundades 1950 för att hjälpa 
européer på flykt efter andra världskriget. 
Sedan dess har UNHCR:s arbete ökat 
dramatiskt. I dag får miljontals människor 
runt om i världen en chans att bygga upp 
sina liv i säkerhet.  
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UNHCR:s arbete 
Tack vare våra givare får miljontals människor runt om i världen skydd, nödhjälp och möjlighet att skapa 
sig en framtid i fred och säkerhet. 

Skydda människor 
När du lämnar ditt hem på morgonen, 
tänker du någonsin på hur det skulle 
vara att aldrig komma tillbaka? Vad 
skulle du ta med dig? Hur skulle du 
känna dig? 

Varje år tvingar krig och konflikter 
miljoner barn, kvinnor och män att fly från 
sina hem. UNHCR:s främsta uppgift är att 
ge dem skydd. 

Tillsammans med våra givare räddar vi 
liv, skyddar rättigheter och bygger en 
bättre framtid för människor på flykt runt 
om i världen. Liv förändras för att du 
väljer att hjälpa till. 

 

 

Ge livräddande hjälp 

UNHCR finns på plats längs gränser, i konflikter och 
oroshärdar för att snabbt agera när människor tvingas fly 
från sina hem. 

När ett kris plötsligt slår till kan UNHCR skicka nödhjälp till 
600 000 drabbade människor inom 72 timmar. Våra 
globala lager är fyllda med nödhjälp som människor 
behöver under de första dagarna av en kris. Det är våra 
givare som gör det möjligt. 

2018 har vi fortsatt att skydda och ta hand om människor 
som har förlorat allt. Familjer har en trygg plats att sova på, 
tillgång till rent vatten, sjukvård och så mycket mer. 

 

En mamma och hennes barn på flykt från Myanmar får skydd i ett läger i Bangladesh. 
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Skapa en bättre framtid 
UNHCR arbetar dygnet runt för att skydda flyktingar 
– i varje steg av flykten. Vårt främsta mål är att hitta 
hållbara lösningar som gör att flyktingar kan bygga 
upp sina liv i säkerhet. Vi hjälper människor att 
återvända hem när det är säkert att göra det. Ibland är 
det enda sättet att omplacera dem till ett nytt land. 

Skicka nödhjälp 
Tänk dig att behöva fly för ditt liv med bara 
kläderna du har på kroppen. I kristider kan 
människor tvingas lämna sina hem på några 
minuter. Tiden räcker inte till för att ta med sig 
sina saker. 

När de äntligen når säkerhet är UNHCR där för 
att hjälpa, tack vare våra givare. 

Överallt i världen – där behoven finns – är 
fältpersonal på plats med livräddande hjälp 
som tält, mat, vatten och sjukvård. Tillsammans 
hjälper vi familjer med förnödenheter som filtar 
för att hålla värmen under natten eller dunkar 
för att hämta rent vatten. Smutsigt vatten är 

förödande och kan snabbt sprida 
livshotande smittsamma 
sjukdomar. 

2018 skickades miljontals 
hjälpartiklar till pågående kriser 
och nya akuta nödsituationer, 

bland annat: 

• 5,2 miljoner filtar 
• 460 000 hinkar 
• 909 000 vattendunkar 
• 901 000 paket med köksgeråd 
• 555 000 myggnät 
• 1,7 miljoner presenningar 
• 2,6 miljoner liggunderlag 
• 553 000 solcellsdrivna lampor 
• 31 700 familjetält 

Ett världsomspännande engagemang 

2018 samlade två miljoner generösa privata 
givare från 75 länder in 3,9 miljarder kronor 
(423 miljoner dollar). Från Sverige skickades 
237 miljoner kronor ut i fält. 

När du skänker pengar till UNHCR ger du stöd 
och hopp till några av världens mest utsatta 
människor. 

Tillsammans gjorde alla engagerade givare en 
fantastisk insats för att hjälpa till vid akuta kriser 
över hela världen. Våra givare har räddat liv, 
skyddat rättigheter och byggt en bättre framtid 
för miljontals människor. 

UNHCR finansieras nästan helt genom frivilliga 
bidrag. I en värld som står inför stora 
utmaningar är stödet viktigare än någonsin 
tidigare.  

Vi vill tacka våra givare för att de visar 
solidaritet med flyktingar – överallt i världen. 

 

 

Visste du att … under det senaste 
decenniet har UNHCR hjälpt närmare en 
miljon flyktingar att bygga upp nya liv i nya 
länder.  

Bland dem är många kvinnor och flickor 
som har överlevt människohandel eller 
sexuellt våld. 
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Förvaltningsberättelse 
Sverige för UNHCR insamlingsstiftelse (nedan kallad Sverige för UNHCR) 
Organisationsnummer 802426-1250 

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

En överblick 2018 
 

Allmänt om verksamheten 

Sverige för UNHCR:s 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. 

UNHCR är FN:s flyktingorgan som 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. 

Sverige för UNHCR är UNHCR:s svenska 
insamlingsorganisation och samarbetspartner.  

Främjandet av ändamålet 

Sverige för UNHCR 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 2018 uppgick bidraget till UNHCR:s 
arbete, det vill säga ändamålskostnader, till 
237,0 miljoner kronor (286,4 miljoner kronor). 

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 skall vara av humanitär och etisk 
karaktär och/eller främja varaktiga lösningar 
och skydd av mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och fredliga lösningar på 
konflikter.  

Stiftelsen har också i uppdrag att öka 
engagemanget och medvetenheten bland den 
svenska allmänheten om situationen för 
människor som har tvingats fly sina hem på 
grund av krig, konflikter eller förföljelse. 

Samarbetet mellan Sverige för UNHCR och 
UNHCR regleras genom av avtal. UNHCR har 
liknande partnerorganisationer i Japan, 
Australien, Spanien, Argentina, Tyskland och 
USA.  

Insamlingen till Sverige för UNHCR sker via 90-
konto under tillsyn av Svensk 
Insamlingskontroll som kontrollerar att 
pengarna går till ändamålet och att gränsen för 
tillåten administrations- och insamlingskostnad 
inte överskrids. Sverige för UNHCR är medlem i 
branschorganisationen FRII och tillämpar FRII:s 
kvalitetskod. 

Händelser under räkenskapsåret 

Sammanfattning av året 
Sverige för UNHCR har under 2018 samlat in 
totalt 260,0 miljoner kronor (302,9 miljoner 
kronor). Pengar som gör stor skillnad för 
människor som har tvingats på flykt. 
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Under året har 132 900 (131 000) privata givare 
donerat pengar till Sverige för UNHCR, en stor 
andel väljer att regelbundet stödja UNHCR:s 
arbete som månadsgivare. Den 31 december 
2018 hade Sverige för UNHCR 73 000 aktiva 
månadsgivare (75 000 givare). 

Den totala insamlingen för Sverige för UNHCR 
gick dock ned 2018 jämfört med föregående år. 
Det beror på att bidraget från IKEA Foundation 
blev lägre än tidigare år.  

Generellt märktes ett minskat intresse och 
engagemang för människor på flykt under 2018 
jämfört med 2015 och 2016 då flyktingfrågan 
fick stort genomslag i media.  

Under året genomfördes ett flertal större 
kampanjer riktade till allmänheten. 

I mars 2018 uppmärksammade vi sjuårsdagen 
av utbrottet av kriget i Syrien med ett event på 
Kungliga Dramaten i Stockholm. Medverkande 
var Doaa al Zamer, flykting från Syrien, vars liv 
skildras i boken HOPP av UNHCR:s Melissa 
Fleming, läs mer på sida 10. 

I juni inleddes ett samarbete med PR-byrån 
Prime för att lyfta medvetenheten om den akuta 
flyktingfrågan. Kampanjen Human Facts har sin 
utgångspunkt i rapporten Global Trends 2017 
och lanserades i samband med att den 
publicerades 20 juni 2018, läs mer på sida 8. 

Under hösten gjordes en akutinsamling till 
Indonesien där en kraftig jordbävning och 
tsunami ödelade ön Sulawesi. Även svälten i 
Jemen uppmärksammades under hösten. 

I årets julkampanj uppmanade vi om att 
beställa gåvor i gåvoshopen och sprida värme 
till människor på flykt. Vintern väntar inte tog 
sin utgångspunkt ur kylan – för människor på 
flykt och klimatet i världen. Aftonbladet gick in 
som samarbetspartner med flera artiklar på 
aftonbladet.se och uppmanade till insamling - 
där Aftonbladet säljs. 

Företagssamarbeten och stiftelser 

Ikea Foundation 
IKEA Foundation var den största partnern under 
året och bidrog med 43,2 miljoner kronor (99,5 
miljoner kronor).  

Svenska Postkodlotteriet 
I februari 2018 erhöll Sverige för UNHCR 
24 miljoner kronor i basstöd från 
Postkodlotteriet, en minskning med 1 miljon 
kronor från året innan. Pengarna användes till 
UNHCR:s arbete för att hjälpa människor på 
flykt.  

Bröderna Norberg skänkte sin vinst på 
350 000 kronor efter en spelning i 
Postkodmiljonären. 

H&M Foundation 
H&M Foundation donerade 20 miljoner kronor 
under 2018. De sponsrade även en 
utbildningsrapport samt det första TEDx 
någonsin i ett flyktingläger – inspelningen 
gjordes i Kakuma i Kenya. 

Weekday, som tillhör H&M-gruppen, gjorde en 
insamling under flyktingdagen i alla sina butiker 
i nio länder samt online i arton länder. De 
gjorde även en Runda Upp-insamling som gav 
närmare 300 000 kronor. 

Runda Upp med Lindex Sverige 
Lindex Sverige AB har under 2018 haft två 
”runda upp-kampanjer” i butik till förmån för 
UNHCR. Den första var i samband med 
flyktingdagen den 20 juni och gav 900 000 
kronor. Den andra pågick under hösten 2018 
och genererade 2,2 miljoner kronor till 
UNHCR:s arbete i Jemen. Företaget har även 
skänkt en gåva på 100 000 kronor. 

Stiftelsen Einar Belvén har fortsatt att vara en 
viktig samarbetspartner till oss och har i 
december 2018 donerat 2 miljoner kronor till 
UNHCR:s arbete i Syrien.   

För att stärka vår företagsinsamling har vi under 
året arbetat med tjänstedesignbyrå Antrop – 
ett arbete som Antrop gjort helt pro bono. 

Övriga händelser under året 

Global Trends 
På internationella flyktingdagen den 20 juni 
2018 rapporterade UNHCR, i rapporten Global 
Trends, att 68,5 miljoner människor var på flykt 
i slutet av 2017. Rapporten speglades i Human 
Facts. 
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Liksom tidigare år fick rapporten bra synlighet 
för UNHCR i media. 

En kväll med Jan Eliasson 
Den 8 oktober arrangerades en kväll med 
samtal och reflektioner kring vår kampanj 
Human Facts och om den rådande 
flyktingsituationen i världen. Eventet hölls på 
Elverket i Stockholm och var ett samarbete 

mellan Sverige för UNHCR och Dagens 
Nyheter. En stor del av biljettintäkterna 
skänktes till UNHCR:s arbete. 

GDPR 
Under våren 2018 genomfördes ett omfattande 
GDPR-arbete. 

 

 

Flerårsöversikt 

Resultat och ställning (tkr) 2018 2017 2016 2015 

Balansomslutning 56 424 62 487 82 118 173 503 

Verksamhetsintäkter 284 370 341 438 506 990 518 093 

Ändamålskostnader* 236 998 286 408 445 048 466 698 

Ändamålskostnader (%)* 83 % 84 % 88 % 90 % 

*ändamålskostnader enligt svensk insamlingskontrolls regler 
     

Förändring eget kapital (kr) 2018 2017 2016 2015 

Ingående balans 19 097 706 19 643 083 13 646 346 6 926 688 

Årets resultat 21 353 -545 377 5 996 737 6 719 658 

Utgående balans 19 119 059 19 097 706 19 643 083 13 646 346 
 

 

Övrig icke finansiell information 

Ny generalsekreterare 
I maj utsågs Åsa Tillberg Widell som ny 
generalsekreterare för Sverige för UNHCR. Åsa 
har en bakgrund som journalist och lång 
erfarenhet från ledande poster i 
mediabranschen, senast som VD för 
Nyhetsbolaget inom Bonnier och dess för innan 
som redaktionschef för Dagens Nyheter. 

– Vi är oerhört glada över att ha rekryterat Åsa 
Tillberg Widell som ny Generalsekreterare. 
Hennes långa erfarenhet av ledarskap, 
digitalisering och en bransch i transformation, 
tillsammans med Åsas breda nätverk, är alla 
viktiga delar som behövs för att Sverige för 
UNHCR ska kunna öka engagemanget för 
UNHCR:s viktiga arbete för människor som 
tvingats på flykt, sa Nicklas Wigren, ordförande 
för Sverige för UNHCR, vid tillsättningen av ny 
generalsekreterare. 

Framtida utveckling 
Behovet av hjälp för människor på flykt har 
aldrig varit större än idag. 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 kampanjer som 
medvetandegör situationen för människor som 
har tvingats fly sina hem. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång 
Inga väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång. 
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Sverige för UNHCR:s styrelse 
Styrelsen har under perioden bestått av: 

Nicklas Wigren, Ordförande (5/5) 
Chief Transformation Officer, Bliwa 
Livförsäkring 

Barbara Hendricks, 
Hedersordförande/styrelseledamot (5/5) 
Operasångerska och UNHCR:s goodwill-
ambassadör 

Lena Bjurner, Styrelseledamot (4/5) 
HR-direktör på Scandic Hotels Group. 

Karolina Westerlund, Styrelseledamot (1/1) 
VD och innehållsstrateg på KWD Studio 

Kristina Rodriguez-Norman, Suppleant (5/5) 
Konsult och tidigare medarbetare på UNHCR  

Johan Mast, Suppleant (5/5) 
Konsult inom krisledning och 
organisationseffektivitet  

Under 2018 har styrelsen haft fem (5) 
protokollförda möten. Närvaro vid årets 
styrelsemöten inom parentes. Ingen arvodering 
utgår till styrelsens ledamöter. 

 

Resultaträkning 2018 
Sverige för UNHCR 

 NOT 2018-01-01 
–2018-01-31 

2017-01-01 
–2017-12-31 

Verksamhetsintäkter 2   

Insamlade medel  259 955 225 302 935 809 

Bidrag  24 414 878 38 502 570 

Summa stiftelsens intäkter  284 370 103 341 438 379 
    

Verksamhetskostnader    

Ändamålskostnader 3 -236 998 411 -286 408 246 

Insamlingskostnader 5 -33 808 520 -43 931 865 

Administrationskostnader 4,5 -13 539 777 -11 642 372 

Summa verksamhetskostnader  -284 346 708 -341 982 483 
    

VERKSAMHETSRESULTAT  23 395 -544 104 
    

Resultat från finansiella investeringar    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 1 011 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 042 -2 284 

Summa resultat från finansiella investeringar  -2 042 -1 273 
    

Resultat efter finansiella poster  21 353 -545 377 
    

Årets resultat  21 353 -545 377 
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Balansräkning 2018 
Sverige för UNHCR 

 

 NOT 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar  325 177 – 
 6   

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Övriga kortfristiga fordringar  64 687 131 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 394 757 1 456 579 

Summa omsättningstillgångar  3 394 821 2 143 710 
    

Kassa och bank  52 704 147 60 342 979 
    

Summa omsättningstillgångar  56 098 968 62 486 689 
    

Summa tillgångar  56 424 145 62 486 689 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Balanserat resultat  19 097 706 19 643 083 

Årets resultat  21 353 -545 377 

Summa eget kapital  19 119 059 19 097 706 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  1 907 184 2 583 288 

Övriga kortfristiga skulder  33 665 030 38 767 574 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 732 872 2 038 121 

Summa kortfristiga skulder  37 305 086 43 388 983 

    

Summa eget kapital och skulder  56 424 145 62 486 689 
 

  



Sida 19 av 26 

Noter 
 

 

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
FRII:s styrande riktlinjer, årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med tidigare år 

RESULTATRÄKNINGEN 
Verksamhetsintäkter 
Insamlade medel 
Med insamlade medel avses inbetalningar 
ämnade för finansiell hjälp till UNHCR:s 
verksamhet. Pengarna överförs efter avdrag av 
stiftelsens administrationskostnader till UNHCR 
som i sin tur säkerställer att de insamlade 
medlen går till UNHCR:s ändamål. Medel 
erhållna från IKEA Foundation baseras på avtal 
mellan UNHCR och IKEA Foundation. Eftersom 
medlen inbetalas till Sverige för UNHCR 
insamlingsstiftelse sker intäktsredovisning i 
stiftelsen. 

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. 
Erhållna medel som per bokslut ännu ej 
överförts till fadderkontoret redovisas som 
skuld i balansräkningen. 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. 

Balansräkningen 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärdeminskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 
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även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen av 

tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. 

Nyttjandeperiod: 

• Datorer 3 år 
• Möbler 5 år 

 

NOT 2 Stiftelsens intäkter 

 2018-12-31 2017-12-31 

Insamlade medel fördelar sig enligt följande   

Allmänheten 157 501 835 152 302 554 

Ikea Foundation 43 159 242 99 471 026 

Övriga företag och stiftelser 35 294 148 26 162 229 

Svenska Postkodlotteriet 24 000 000 25 000 000 
 259 955 225 302 935 809 
 
Av ovanstående belopp har 259 955 225 kronor (302 935 809 kronor) insamlats via 90-konto. 

BIDRAG FÖRDELAR SIG ENLIGT FÖLJANDE   

Bidrag från UNHCR 24 414 878 30 502 570 

Bidrag från Svenska Postkodlotteriet – 8 000 000 
 24 414 878 38 502 570 
   

Summa stiftelsens intäkter 284 370 103 341 438 379 
 

 

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 2018 2 014 966 

Kostnader enligt avtal inom 1 år 2 055 265 
Kostnader enligt avtal senare 
än 1 år och inom 5 år 2 148 260 
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NOT 5 Personal, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 2018-12-31 2017-12-31 

Medelantal anställda exklusive timanställda 27 23 

Varav kvinnor 22 18 
   

Styrelseledamöter och ledning   

Styrelseledamöter 5 5 

Varav kvinnor 3 3 
   

Ledningsgrupp 4 3 

Varav kvinnor 3 2 

   

Löner och andra ersättningar   

Generalsekreterare 672 559 788 542 

Övriga anställda 16 990 903 18 510 237 

Totala löner och ersättningar 17 663 462 19 298 779 

   

Sociala kostnader och pensioner   

Sociala kostnader 5 501 135 5 809 433 

Pensionskostnader 1 180 906 1 051 750 

Av pensionskostnaderna utgör 131 195 kronor (157 308 kronor) organisationens generalsekreterare. 

Under året har ett flertal personer arbetat ideellt för Sverige för UNHCR. Värdet av dessa värdefulla 
ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

NOT 6 Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 2018-12-31 2017-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början – – 

Nyanskaffningar 435 671 – 

Netto anskaffningsvärde 435 671 – 
   

Ackumulerade avskrivningar   

Vid årets början – – 

Årets avskrivningar -110 495 – 

Redovisat värde vid årets slut 325 177 – 
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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 2018. Vi vill även tacka de privatpersoner som genom gåvor stöttat arbetet.  

VÅRA SAMARBETSPARTNER:  

 Better Shelter RHU AB 
 H&M Foundation 
 H&M Hennes & Mauritz GBC (WEEKDAY) 
 Lindex Sverige AB 
 Postkodlotteriet 
 Stiftelsen Einar Belvén 

 

PARTNER: 

 Antrop AB 
 IPM Informed Portfolio Management AB 

 

VI VILL ÄVEN RIKTA ETT SÄRSKILT TACK TILL:  

 Aix Arkitekter AB 
 Axel F O Vilna Lindmarkers Stiftelse 
 Axel Johnson International AB 
 Bontouch AB 
 EQT AB 
 Eric Andersson Gruppen AB 
 Helen Sjöholm AB 
 iBinder AB 
 Järngrinden AB 
 Jörgensens Rör AB 
 KappAhl Sverige AB 
 Knowit AB 
 Lantbrukarnas Riksförbund 
 Nalu Group AB 
 Natten 
 Peab AB 
 Stureplansgruppen AB 
 Supékort Sweden AB 
 Texla Industri AB 
 Thule AB/Thule Group 
 Vagabond International AB (Vagabond Shoemakers) 
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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