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Året som gick 2019 
 

Ännu ett år kan vi 
konstatera att 
antalet människor 
på flykt ökat 
dramatiskt. Läget i 
världen blev 
stadigt sämre 
under 2019. 

 

Det är inte så jag helst vill inleda en text till våra 
givare, men verkligheten kan inte förskönas. I 
slutet av 2019 befann sig 79,5 miljoner på flykt, 
9 miljoner fler än året innan och fler än 
någonsin tidigare i UNHCR:s 70-åriga historia. 

Det betyder även att UNHCR:s insatser 
behövdes mer än någonsin tidigare och 
därmed även gåvorna från våra generösa och 
engagerade givare. 

En viktig anledning till den stora ökningen är att 
de pågående flyktingsituationerna i världen 
pågår längre. Allt färre flyktingar kan återvända 
hem. Samtidigt tvingar nya konflikter och 
katastrofer fler människor på flykt. 

I skrivande stund har covid-19 drabbat 
flyktingar hårt. Än så länge har UNHCR inte sett 
stora utbrott i flyktingläger, men nedstängning 
av samhället stoppar till exempel den väg till 
försörjning som många flyktingar från 
Venezuela fått genom att sälja mat och 
småsaker på gatorna. Risken att de nu tvingas 
till prostitution och att utsättas för trafficking 
ökar snabbt. Viruspandemin är på väg att 
orsaka en fattigdomspandemi bland världens 
mest utsatta. 

UNHCR har FN:s och världens uppdrag att 
hjälpa alla världens flyktingar så länge som de 
befinner sig på flykt. Det är ett uppdrag som 
innebär att UNHCR inte kan välja bort någon 
flyktingsituation på grund av brist på 
ekonomiska resurser.  

Endast en procent av budgeten finansieras av 
FN, resten måste samlas in varje år av frivilliga 
bidrag från stater och privat sektor.  

Finansiering av såväl katastrofhjälp som 
långsiktiga insatser, som hälsovård och skola, 
sker mer eller mindre ”ur hand i mun” med 
medel som växer i takt med att insamlingen 
sker. Varje månad skickar vi insamlade medel 
till UNHCR:s huvudkontor i Genève som skickar 
hjälpen ut i världen.  

När ett år har gått brukar det visa sig att de 
insamlade resurser motsvarar ungefär hälften 
av de behov som UNHCR hade formulerat i sin 
budget. 

Den ständiga bristen på medel – i ett läge där 
människorna på flykt blir allt fler – är förstås 
långt ifrån hållbar. Därför måste UNHCR:s 
resurser öka. Det är där vi på Sverige för 
UNHCR kommer in. Tillsammans med våra 
kollegor i Australien, Japan, Tyskland, Spanien, 
Storbritannien, USA och Argentina har vi i 
uppdrag att kraftigt öka insamling från privat 
sektor – privatpersoner, företag och stiftelser.  

Framför allt ska vi samla in pengar som inte 
öronmärks för något särskilt ändamål, pengar 
som UNHCR kan använda där de behövs bäst 
när de behövs mest. Icke öronmärkta bidrag är 
det effektivaste sättet för den som skänker 
pengar att hjälpa världens flyktingar.  

Det kan kännas som en trygghet att veta exakt 
vart pengarna ska gå. Men öronmärkning 
innebär låsningar som gör att pengar kan 
saknas när en ny katastrof uppstår. Många 
akuta kriser känner vi inte till förrän de är ett 
faktum. Även om vi omedelbart startar 
katastrofinsamlingar så dröjer det  innan 
pengarna kommer in. Då gäller det att UNHCR 
har medel att sätta in omedelbart, medel som 
därför inte får vara låsta för något annat 
ändamål.  

Åsa Widell, 
generalsekreterare 
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Icke öronmärkta resurser är också viktiga i 
långvariga flyktingsituationer, och som för 
länge sedan slutat uppmärksammas av media. 
Till de situationerna kommer det inte in 
tillräckligt pengar spontant. Då är det 
avgörande att UNHCR kan styra medel dit. 

Några höjdpunkter för Sverige för UNHCR:s 
verksamhet under 2019: 

• I början av året fick vi stor uppmärksamhet i 
TV och övrig media när vi skickade en 
medarbetare som rapporterade direkt från 
Colombia när trötta och hungriga 
människor flydde över gränsen från 
Venezuela. På bara några veckor ökade 
den svenska allmänhetens kännedom om 
UNHCR kraftigt, vilket är nödvändigt för att 
samla in mer pengar till människor på flykt. 

• I samband med Pride-veckan i juli valde 
IKEA Sverige att göra om sin klassiska blå 
bärkasse till en regnbågsfärgad variant för 
att ta ställning för alla människors rätt att 
vara som de är. Hela överskottet av 
kassarna gick till UNHCR:s hjälp till HBTQI-
personer på flykt, en viktig prioritering för 
FN:s flyktingorgan. 

• I oktober meddelade fastighetsmiljardären 
Roger Akelius i Dagens Industri att han 
dubblar insamlingen under november och 
december för tre hjälporganisationer till 
förmån för människor på flykt i världen. 
Sverige för UNHCR var inte en av de 
utvalda. Det gjorde oss förstås besvikna 

och fast beslutna att försöka hitta ett 
samarbete med någon av Sveriges övriga 
miljardärer. Vi publicerade en 
helsidesannons i Dagens Industri (se sidan 
11) och fick omedelbart napp – av Roger 
Akelius. I en kärleksfull radannons dagen 
efter meddelade han att vi inkluderas i 
hans initiativ. Annonserna fick stor 
uppmärksamhet och blev startskottet på en 
framgångsrik dubblingskampanj. Den ledde 
till att vår insamling under november och 
december ökade med 66 procent jämfört 
med året innan. Totalt innebar dubblingen 
att Akelius Foundation gav 32 miljoner 
kronor till Sverige för UNHCR, pengar som 
har betalats ut under våren 2020. 

Vi hoppas så klart att Roger Akelius ska 
inspirera andra förmögna svenskar att skänka 
en del av sina tillgångar till människor i nöd. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett djupt TACK till 
alla er givare. Er värme och ert engagemang 
imponerar. Jag gläder mig särskilt när ni mejlar 
mig med frågor och synpunkter. Fortsätt att 
höra av er till mig på: 
asa.widell@sverigeforunhcr.se! 

Tillsammans ger vi människor som tvingats på 
flykt en bättre framtid. 

Åsa Widell, generalsekreterare 

Juni 2020 

 

 

mailto:asa.widell@sverigeforunhcr.se
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Tillsammans räddar vi liv

Att tvingas fly innebär ofta att förlora 
allt. Ditt hem. Dina tillhörigheter. Ditt 
jobb eller dina klasskamrater. Ibland till 
och med dina nära och kära. 

Varje dag tvingas tusentals människor 
att gå igenom just detta. Var och en av 
dem har sin egen historia. 

UNHCR arbetar för att skydda flyktingar 
– och har gjort det sedan 1950. UNHCR 
ger livräddande nödhjälp, skyddar 

deras mänskliga rättigheter och hjälper 
dem att bygga en bättre framtid för sig 
själva och sina samhällen. 

UNHCR:s arbete är bara möjligt tack 
vare starkt stöd från näringslivet, 
stiftelser och privatpersoner.  

När antalet människor på flykt i världen 
når nya rekordnivåer är stöd från 
generösa givare viktigare än någonsin 
tidigare. 

 

En liten flicka får hjälp av UNHCR på en 
hälsoklinik i ett flyktingläger i Bangladesh.  
Foto: UNHCR/K.Hasan 
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Kampanjen Human Facts, 2019 

På flykt i världen – siffror i korthet 

Varje år i juni presenterar UNHCR nya siffror om antalet människor på flykt från krig, 
konflikter och förföljelse i världen. De får stor uppmärksamhet – flyktingfrågan väcker 
starka känslor. Samtidigt berättar Sverige för UNHCR om människorna bakom 
siffrorna. Vi kallar det Human Facts. 

I slutet av 2019 befann sig 79,5 miljoner 
människor på flykt i världen. Det är en procent 
av jordens befolkning. 

• 45,7 miljoner är på flykt i sitt hemland, de 
kallas internflyktingar (det engelska ordet 
är Internally Displaced People, IDP). 

• 29,6 miljoner är flyktingar, de har sökt 
skydd utanför sitt hemland.  

• 4,2 miljoner är asylsökande som inte har 
fått beslut om sin ansökan. 

• 85 procent av världens flyktingar bor i ett 
grannland – bland dem några av världens 
fattigaste länder. 

• Två tredjedelar av alla flyktingar kommer 
från fem länder – Syrien, Venezuela, 
Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. 

• 30-34 miljoner barn är på flykt. 

• På 10 år har antalet människor på flykt 
fördubblats – från 41 miljoner till 79,5 
miljoner. 
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Med samlad kraft 

UNHCR arbetar i 130 länder över hela världen, från livliga städer och flyktingläger till 
avlägsna byar, dit få andra når. När en kris slår till kan UNHCR skicka nödhjälp – med 
flyg, över land eller hav – till 600 000 människor inom 72 timmar.  

Hjälpen kan spåras till många delar av världen  
– här är några exempel: 

 

 

 

 

 

 

  

Nödhjälp som UNHCR delade ut under 2019  
– tack vare alla givare:  

• 3,3 miljoner filtar 
• 2,3 miljoner liggunderlag 
• 1,9 miljoner presenningar 
• 893 268 myggnät mot malaria 
• 755 689 kökspaket 
• 618 243 vattendunkar 
• 580 739 solcellslampor 
• 317 332 hinkar 
• 83 911 tält 

ZIMBABWE 

MALAWI 

MOÇAMBIQUE 

SOMALIA SYDSUDAN 
EL SALVADOR 

VENEZUELA 

LIBYEN 

SYRIEN 
BANGLADESH 

MYANMAR 
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2019: månad för månad 

UNHCR arbetar över hela världen – 365 dagar om året.  
Här är några av förra årets händelser. 

Januari: Det dödliga Medelhavet 
Under 2018 dog i genomsnitt sex flyktingar och 
migranter på Medelhavet varje dag i försök att 
nå Europa. Medelhavet är världens dödligaste 
flyktväg till havs. Trenden fortsätter i januari 
2019 – två båtar förliste och 170 människor 
omkom. 

- Vi kan sätta stopp för dessa tragedier 
genom att ha modet att se bortom nästa 
båt och sätta människors liv i första hand, 
säger Filippo Grandi, UNHCR:s chef. 

Februari: Vidarebosättning saknas 
Nya siffror från UNHCR visar att endast 55 692 
av världens mest utsatta flyktingar får 
vidarebosättning – trots rekordhöga siffror, och 
att hälften gäller kvinnor och barn. 

Mars: Cyklonen Idai slår till 
I mars slår cyklonen Idai till mot södra Afrika. I 
Moçambique, Zimbabwe och Malawi förstör 
den förödande cyklonen städer och byar. 
Hundratals människor mister sina liv och 
hundratusentals behöver nödhjälp och skydd. 

UNHCR skickar räddningspersonal och 
nödhjälp – som familjetält, liggunderlag, 
köksgeråd och vattendunkar – för att hjälpa 
80 000 överlevande på de svårast drabbade 
platserna. 

April: Flyktingar evakueras från Libyen 
Mitt under häftiga strider i Libyen flyttar UNHCR 
snabbt hundratals flyktingar och migranter som 
hålls i förvar till säkrare områden. 300 av de 
mest utsatta evakueras ut ur Libyen. 

3 000 flyktingar och migranter hålls i förvar som 
ligger farligt nära striderna. Förutom att försöka 
skydda dem, skickar UNHCR nödhjälp för att 
rädda civila. 

Maj: Krisen i Venezuela 
När den mänskliga krisen i Venezuela förvärras 
uppmanar UNHCR grannländerna att hålla 
gränserna öppna för människor som flyr. Många 
som söker skydd är uttorkade, sjuka och 
utmattade.  

I slutet av 2019 hade krisen tvingat över 4,8 
miljoner människor att lämna sina hem i 
Venezuela. 

Juni: Tragedi och rekordhöga siffror 
Vi möts av en ny hjärtskärande bild. Fotografiet 
av den avlidne pappan och dottern från El 
Salvador på stranden av Rio Grande chockar 
världen. Det är en påminnelse om hur långt 
människor i desperata situationer tvingas gå för 
att nå säkerhet. 

Samma månad släpper UNHCR rapporten 
Global Trends. Den visar att 70 miljoner 
människor var på flykt i slutet av 2018 – då den 
högsta siffran som UNHCR har uppmätt. 

Juli: Hjälper miljontals att vara friska 
En rapport visar att 10,5 miljoner flyktingar i 51 
länder fick vaccinationer och mödravård under 
2018. Men mycket måste fortfarande göras. 
UNHCR arbetar hårdare än någonsin tidigare 
för att flyktingar ska få hälso- och sjukvård. 
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Augusti: Krisen för Rohingyafolket 
I augusti har det gått två år sedan 740 000 
människor från Rohingyafolket flydde från sina 
hem i Myanmar (Burma). När desperata familjer 
passerade gränsen till Bangladesh fanns 
UNHCR där för att hjälpa. 

Sedan dess har rohingyaflyktingar fått 
livräddande stöd. Från akut nödhjälp, tak över 
huvudet, skola och hälsovård till möjligheter att 
bli registrerade. I augusti 2019 hade mer än en 
halv miljon rohingyer fått identitetshandlingar – 
de flesta för första gången någonsin. 

Rohingyafolket är en statslös och förföljd 
minoritet från Myanmar. 

September: Torka och strider i Somalia 
På ett toppmöte om klimatet i New York kräver 
UNHCR akuta insatser för att hjälpa människor 
som tvingas lämna sina hem till följd av klimatet. 
I länder som Somalia tvingar effekterna av 
klimatförändringar allt fler människor att fly. 

Somalia står inför sin sämsta skörd sedan 
hungersnöden 2011. Från januari till september 
tvingade osäkerhet och torka över 5 000 
somalier att söka skydd i grannlandet Etiopien. 

Oktober: Akut läge i norra Syrien 
I oktober ökar våldet i nordvästra Syrien. 
200 000 människor flyr från sina 
hem. Tusentals familjer passerar över 
gränsen till Irak. UNHCR finns på 
plats och delar ut livräddande 
nödhjälp som mat och filtar till 
utsatta syriska barn och familjer. 

November: Bortglömda kriser  
– Somalia och Sydsudan 
Enorma översvämningar förstör stora delar av 
Sydsudan och Somalia. 700 000 människor är 
drabbade och hundratusentals tvingas att fly. 
Många familjer – både flyktingar och invånare – 
tvingas bo i provisoriska boenden under osäkra 
förhållanden. 

De två länderna är sedan lång tid drabbade av 
konflikter och är extra sårbara för effekterna av 
klimatförändringar. Tack vare stöd från givare 
skickar UNHCR in nödhjälp som filtar, myggnät 
mot malaria och köksgeråd. 

December: Toppmöte om flyktingar 
För första gången någonsin hålls ett globalt 
toppmöte i Genève om flyktingar: Global 
Refugee Forum. 

”Tro på oss. Satsa på oss – och 
du kommer se att vi alla blir 
starkare av det.” 

Aya Abdullah, tidigare flykting, 

på Global Refugee Forum. 

 

UNHCR samarbetar med globala ledare, 
flyktingar, civilsamhället och företagsledare för 
att öka stödet till flyktingar och de samhällen 
som de bor i. 

Med cirka 3 000 deltagare avslutas mötet med 
över 770 löften som lovar jobb och utbildning 
för flyktingar, ny regeringspolitik, tillgång till ren 
energi och bättre infrastruktur och stöd för 
värdsamhällen. 

Tack till alla som är med och hjälper.
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Våra nya ambassadörer 

Clara Henry 
Författaren och programledaren Clara Henry 
blir ny ambassadör för Sverige för UNHCR. 
Clara har ett starkt engagemang för mänskliga 
rättigheter och flyktingfrågan. 

– Att få vara ambassadör för Sverige för 
UNHCR är för mig både väldigt ärofyllt och 
väldigt viktigt. Jag fick själv se deras arbete in 
action när jag tillsammans med dem besökte 
flyktinglägret Azraq i våras. Deras arbete är 
livsviktigt och jag är stolt över att få förmedla 
deras budskap till mina följare, säger Clara 
Henry. 

Lena Endre 
Skådespelaren, regissören och Tv-
personligheten Lena Endre blir ny ambassadör 
för Sverige för UNHCR. Lena har ett långt 
engagemang inom rättighetsfrågor och har 
egna erfarenheter av flyktingfrågan inom 
familjen. 

– Den man som blev min pappa, kom som 
flykting till Sverige från Estland. Han flydde över 
Östersjön i en liten båt. Jag har enorm respekt 
för flyktingars styrka och förmåga att bygga 
upp sitt liv i ett främmande land. 

– Aldrig tidigare har så många människor varit 
på flykt som idag. Om jag på något sätt kan 
bidra till att minska deras lidande och öka 
empatin för deras situation i vårt samhälle, då 
är jag med. Därför är jag oerhört stolt att kunna 
kalla mig ambassadör för Sverige för UNHCR.  

 

 

Clara Henry besöker flyktingläger i Jordanien.  
Foto: Sverige för UNHCR 

Vår nya ambassadör Lena Endre (th) och 
Barbara Hendricks (tv), hedersordförande i vår 
styrelse. Foto: Helen Pe 
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Annons i Dagens Industri.
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Förvaltningsberättelse 2019  
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse (nedan kallad Sverige för UNHCR) 
Organisationsnummer 802426-1250. 

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 20190101-20191231. Om inte annat anges 
redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

En överblick 2019 
Allmänt om verksamheten 
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 där de kan skapa en bättre framtid. 
UNHCR arbetar även för att statslösa ska få en 
nationalitet. 

UNHCR står för United Nations High 
Commissioner for Refugees och har FN:s 
mandat att skydda flyktingar. UNHCR 
grundades 1950 och har fått Nobels fredspris 
två gånger. 

Riktlinjerna för UNHCR:s arbete anges av 
organisationens stadgar samt 1951 års 
flyktingkonvention och dess tilläggsprotokoll 
från 1967.  

Främjandet av ändamålet 
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse, nedan 
kallat Sverige för UNHCR, är UNHCR:s svenska 
insamlingsorganisation och samarbetspartner.  

Sverige för UNHCR:s ändamål är att genom 
finansiellt stöd till UNHCR hjälpa flyktingar, 
internflyktingar, statslösa, asylsökande och 
andra grupper som behöver UNHCR:s beskydd. 

Det finansiella stödet till UNHCR ska ske på ett 
opartiskt sätt, baserat på faktiska behov och 
oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk 
åskådning och kön.  

De projekt som stöds av Sverige för UNHCR 
ska vara av humanitär och etisk karaktär 
och/eller främja varaktiga lösningar och skydd 
av mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
fredliga lösningar på konflikter. 

Sverige för UNHCR 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 olika avtal. UNHCR har 
liknande samarbetspartner i Japan, Australien, 
Spanien, Argentina, Tyskland, USA och 
Storbritannien.  

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 även 
medlem i branschorganisationen GIVA Sverige 
och tillämpar deras kvalitetskod för tryggt 
givande. 

Under 2019 uppgick bidraget från Sverige för 
UNHCR till UNHCR:s arbete för människor på 
flykt – det vill säga ändamålskostnader – till 
240,4 miljoner kronor (237,0 MSEK 2018). 
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Händelser under räkenskapsåret
Sammanfattning av året 
Sverige för UNHCR har under 2019 samlat in 
totalt 258,5 miljoner kronor (260 MSEK 2018). 

Under året har 124 200 privata givare donerat 
pengar till Sverige för UNHCR. En stor andel 
väljer även att regelbundet stödja UNHCR:s 
arbete som månadsgivare. Den 31 december 
2019 hade Sverige för UNHCR totalt 77 200 
aktiva månadsgivare (73 000 månadsgivare 
2018). 

 

Kampanjer 
Under 2019 genomfördes ett flertal större 
kampanjer riktade till allmänheten. 

Insamlingsvecka med Aftonbladet: I april 
arrangerade Aftonbladet och Sverige för 
UNHCR en insamlingsvecka med inslag och 
intervjuer i nyhetskanalen AB Morgon med 
representanter från Sverige för UNHCR och 
kändisar som Clara Henry och Morgan Alling.  

Ramadan: I maj lanserade Sverige för UNHCR 
en insamlings- och engagemangskampanj inför 
högtiden Ramadan genom digital riktad 
annonsering, pressbearbetning och insamling 
utanför moskéer i Stockholm och Malmö.  

Global Trends och 
Human Facts: På 
internationella 
flyktingdagen den 20 
juni rapporterade 
UNHCR i sin årliga 
publikation Global 

Trends att 70,8 miljoner människor var på flykt i 
slutet av 2018. Rapporten återspeglades i 
kampanjen Human Facts som berättade om 
människorna bakom siffrorna – och 
diskuterades under ett seminarium i Almedalen. 
Liksom tidigare år gav rapporten bra synlighet 
för UNHCR i media. 

Pride och IKEA Regnbågskasse:  
Under sommarens Pridefestivaler lanserade 
IKEA Sverige tillsammans med Sverige för 
UNHCR en specialversion av den traditionella 
blå IKEA-kassen. ”Regnbågskassen” gick att 
köpa på IKEA:s varuhus i Sverige. Försäljning 
av Regnbågskassen resulterade i en donation 
från IKEA Sverige på 342 000 kronor till förmån 
för UNHCR:s arbete för HBTQ-flyktingar. 

Julinsamling: Med reklamfilm i TV4, e-
postmarknadsföring, annonsering i sociala 
kanaler och tidningar uppmanades allmänheten 
att sprida värme till människor på flykt genom 
att beställa julgåvor i gåvoshopen. Företag fick 
chansen att ge bort klimatpaket till anställda 
och kunder i julgåva.  

Akelius Foundation matchar: Under november 
och december matchade Akelius Foundation 
alla engångsgåvor från privatpersoner, stiftelser 
och företag till Sverige för UNHCR.  

Under perioden genomfördes insamling av 
gåvor på Fars Dag, Black Friday och under 
julen. Matchningar stärker engagemanget och 
kreativiteten. Insamlingen under november och 
december ökade med 66 procent jämfört med 
2018. 
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Akuta kriser 

 

2019 innebar flera akuta kriser för människor på 
flykt runt om i världen. Sverige för UNHCR 
genomförde öronmärkta insamlingar till Syrien 
efter ökat våld i oktober, och människor 
drabbade av cyklonerna Idai och Kenneth som 
slog till mot södra Afrika i mars. 

När krisen i Venezuela ökade skickade Sverige 
för UNHCR en medarbetare till området som 
rapporterade om situationen i Tv-intervjuer, 
radioinslag och övrig media.  

Bidrag från företag och stiftelser 

IKEA Foundation 
IKEA Foundation fortsätter att vara Sverige för 
UNHCR:s största partner med en donation på 
47,9 miljoner kronor (43,2 MSEK 2018).  

Svenska Postkodlotteriet 
Sverige för 
UNHCR får 20,4 
miljoner kronor i 
utdelning av 
Postkodlotteriet. 
Utöver det får 
Sverige för 
UNHCR 4,5 
miljoner kronor 
för specialprojektet ”Next Generation: Kids and 
Integration” i Rwanda – ett samarbete med 
Rädda Barnen på totalt 9 miljoner kronor.  

H&M Foundation 
H&M Foundation skänkte 966 000 kronor 
(100 000 USD) i katastrofstöd för att hjälpa 
syriska flyktingar i Turkiet.  

Runda Upp med Lindex Sverige 
Lindex Sverige genomför två ”Runda Upp-
kampanjer” som tillsammans ger 3,9 miljoner. I 
maj, en kampanj till förmån för kvinnor och 
flickor på flykt som ger 1,6 miljoner kronor. I 
december, en kampanj till förmån för familjer på 
flykt med fokus på matchningen från Akelius 
Foundation som ger 2,3 miljoner kronor. 

Stiftelsen Einar Belvén 
Stiftelsen Einar Belvén visar åter sitt starka 
engagemang för flyktingar och skänker 1 miljon 
kronor till UNHCR:s arbete för människor på 
flykt i och omkring Syrien.  

The World We Want Foundation 
The World We Want Foundation stöttar UNHCR 
med 2,3 miljoner kronor som går till ett projekt 
för barns utbildning på ön Samos i Grekland.  

 

Akelius Foundation 
Efter fastighetsmiljardären Roger Akelius löfte 
om att dubbla gåvor till tre hjälporganisationer 
annonserar Sverige för UNHCR efter en 
generös miljardär i Dagens Industri. Akelius 
svarar i en kärleksfull kontaktannons och går 
med på att Akelius Foundation även matchar 
Sverige för UNHCR:s insamling under 
november och december. Matchningen innebär 
en extra intäkt på 32,2 MSEK. 
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Flerårsöversikt 
 

Resultat och ställning (tkr) 2019 2018 2017 2016 
Balansomslutning 70 145 56 424 62 487 82 118 
Verksamhetsintäkter 293 695 284 370 341 438 506 990 
Ändamålskostnader* 240 353 236 998 286 408 445 048 
Ändamålskostnader (%)* 82% 83% 84% 88% 

*Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls regler 

Förändring Eget kapital (kr) 2019 2018 2017 2016 

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

Årets resultat 21 764 21 353 -545 377 5 996 737 

Utgående balans 19 140 823 19 119 059 19 097 706 19 643 083 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Intäkten från Akelius Foundation avseende 
matchning av intäkter i november och 
december 2019, vilket motsvarar en intäkt på 
32,2 MSEK, kommer att räknas in i 
årsredovisningen för 2020. 

Vi har beaktat hur effekterna av COVID-19 kan 
komma att påverka stiftelsens framtida 
utveckling och risker som kan påverka den 
finansiella rapporteringen framåt. I denna 
bedömning har vi kommit fram till att påverkan 
på stiftelsen är begränsad. 

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

Nicklas Wigren, Ordförande (4/4) 

Barbara Hendricks, 
Hedersordförande/styrelseledamot (4/4), 
UNHCR:s goodwill-ambassadör. 

Lena Bjurner, Styrelseledamot (4/4) 

Karolina Westerlund, Styrelseledamot (4/4) 

Kristina Rodriguez-Norman, Suppleant (3/4) 

Johan Mast, Suppleant (4/4) 

Under 2019 har styrelsen haft fyra (4) 
protokollförda möten. Närvaro vid årets 
styrelsemöten inom parentes. Ingen arvodering 
utgår till styrelsens ledamöter.
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Resultaträkning 
 Not. 2019-01-01 

–2019-12-31 
2018-01-01 

–2018-12-31 
Verksamhetsintäkter 2   

Insamlade medel  258 462 321 259 955 225 

Bidrag  35 232 799 24 414 878 

Summa stiftelsens intäkter  293 695 120 284 370 103 
    

Verksamhetskostnader    

Ändamålskostnader 3 -240 352 536 -236 998 411 

Insamlingskostnader 5 -41 390 512 -33 808 520 

Administrationskostnader 4,5 -11 984 128 -13 539 777 

Summa verksamhetskostnader  -293 727 176 -284 346 708 
    

Verksamhetsresultat  -32 056 23 395 
    

Resultat från finansiella investeringar    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  56 469 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 649 -2 042 

Summa resultat från finansiella investeringar  53 820 -2 042 
    

Resultat efter finansiella poster  21 764 21 353 
    

Årets resultat  21 764 21 353 
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Balansräkning 
 Not 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 6 268 857 325 177 
    

Omsättningstillgångar    

Övriga kortfristiga fordringar  238 526 64 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 6 840 910 3 394 757 

Summa omsättningstillgångar  7 079 436 3 394 821 
    

Kassa och bank  62 796 766 52 704 147 
    

Summa omsättningstillgångar  69 876 202 56 098 968 
    

Summa tillgångar  70 145 059 56 424 145 
    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Balanserat resultat  19 119 058 19 097 706 

Årets resultat  21 764 21 353 

Summa eget kapital  19 140 822 19 119 059 
    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  4 102 466 1 907 184 

Övriga kortfristiga skulder  44 358 075 33 665 030 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 2 543 696 1 732 872 

Summa kortfristiga skulder  51 004 237 37 305 086 
    

Summa eget kapital och skulder  70 145 059 56 424 145 
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Kassaflödesanalys 
 2019-01-01 

–2019-12-31 
2018-01-01 

–2018-12-31 
Den löpande verksamheten   

Verksamhetsresultat -32 056 23 395 
   

Justeringar som inte ingår i kassaflödet   

Avskrivningar och nedskrivningar 103 722 110 495 

Erhållen ränta 56 469 – 

Erlagd ränta -2 649 -2 042 

Förändring av kortfristiga fordringar -3 684 615 -1 251 112 

Förändring av kortfristiga skulder 13 699 151 -6 083 897 
   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 140 022 -7 203 161 
   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -47 403 -435 671 
   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -47 403 -435 671 

Årets kassaflöde 10 092 619 -7 638 832 

Likvida medel vid årets början 52 704 147 60 342 979 

Likvida medel vid året slut 62 796 766 52 704 147 
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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 kursdagen 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 
även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. 
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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 
 2019-12-31 2018-12-31 

Insamlade medel fördelar sig enligt följande   

Allmänheten 168 412 454 157 501 835 

IKEA Foundation 47 894 148 43 159 242 

Övriga företag och stiftelser 17 255 719 35 294 148 

Svenska Postkodlotteriet 24 900 000 24 000 000 
 258 462 321 259 955 225 
   

Av ovanstående belopp har 258 462 321 kronor  
(259 955 225 kronor) insamlats via 90-konto. 

  

   

Bidrag fördelar sig enligt följande   

Bidrag från UNHCR 35 232 799 24 414 878 
 35 232 799 24 414 878 
   

Summa stiftelsens intäkter 293 695 120 284 370 103 

 

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 och 2 skrivare. Leasingavtalens löptider och kostnader 
fördelar sig enligt följande: 

Kostnader tagna under 2019 2 122 859 

Kostnader enligt avtal inom 1 år 2 066 025 

Kostnader enligt avtal senare än 1 år och inom 5 år 214 852 

 

Not 5. Personal, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 2019-12-31 2018-12-31 

Medelantal anställda exklusive timanställda 35 27 

   Varav kvinnor 26 22 
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Styrelseledamöter och ledning   

Styrelseledamöter 5 5 

   Varav kvinnor 3 3 
   

Ledningsgrupp 5 4 

   Varav kvinnor 3 3 

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

 2019-01-01 
–2019-12-31 

2018-01-01 
–2018-12-31 

Löner och andra ersättningar   

Generalsekreterare 996 000 672 559 
Övriga anställda 19 312 263 16 990 903 
Totala löner och ersättningar 20 308 263 17 663 462 
   

Sociala kostnader och pensioner   

Sociala kostnader 6 105 620 5 501 135 
Pensionskostnader 1 670 071 1 180 906 

Av pensionskostnaderna utgör 247 718 kronor (131 195 kronor) organisationens generalsekreterare. 

Not 6. Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 2019-12-31 2018-12-31 
   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 435 671 – 

Nyanskaffningar 47 403 435 671 

Netto anskaffningsvärde 483 074 435 671 
   

Ackumulerade avskrivningar   

Vid årets början -110 495 – 

Årets avskrivningar -103 722 -110 495 

Redovisat värde vid årets slut 268 857 325 176 

Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 2019-12-31 2018-12-31 

Förutbetalda hyror 516 845 503 234 

Upplupna intäkter 6 156 370 2 754 538 

Förutbetalda kostnader 167 694 136 985 

Totala förutbetalda kostnader och förutbetalda intäkter 6 840 909 3 394 757 

Not 8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 2019-12-31 2018-12-31 

Upplupna personalkostnader 2 465 156 1 602 766 

Övriga upplupna kostnader 78 539 130 106 

Totala upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 543 695 1 732 872 
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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 2019.  

Varmt tack till våra samarbetspartner och vänföretag.  

 

HM Foundation 

IKEA Foundation 

Lindex 

The World we want foundation 

P.U.S.H 

IKEA 

IPM 

Better Shelter 

Edenred 

Delicato och stiftelsen Einar Belvén 

Svenska Postkodlotteriet 

Discovery Networks Sweden

KnowIT 

Järngrinden 

Eric Andersson Gruppen AB 

Bontouch 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Thule AB/Thule Group 

Jörgensens Rör 

iBinder 

Natten 

Axel Johnson International 

Vagabond International AB 

Aix Arkitekter 

Peab AB 

QLFR Artificial Intelligence AB 

Adaptit 

Refunder 
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