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Året som gick 2020 
 

 

 

Åsa Widell, 
Generalsekreterare 
Sverige för UNHCR 

 

Det omtumlande och mycket annorlunda året 
2020 kom att präglas av coronapandemin även 
för människor på flykt och UNHCR.  

Det var nödvändigt att på ett tidigt stadium 
hindra spridning av viruset i tätbefolkade 
flyktingläger. En pandemi hade fått katastrofala 
följder. 

I lägret Kutupalong i Bangladesh till exempel, 
där lever det förföljda Rohingyafolket på flykt 
från Myanmar sex gånger så trångt som i New 
York. 

Tack och lov så lyckades UNHCR:s preventiva 
åtgärder. Vi såg inte någon stor spridning. 
Däremot slår pandemin obönhörligt mot 
världens mest utsatta – fattigdomen ökar. 

Coronapandemin orsakade en 
fattigdomspandemi i spåren av stängda 
gränser, höjda matpriser och kraftigt ökad 
arbetslöshet.  

De flesta människor på flykt har inga 
sparmedel. De lever mer eller mindre ur hand i 
mun på att sälja småsaker och maträtter på 
gatan eller på tillfälliga påhugg. När 
restriktioner hindrar människor från att gå ut 
stoppas möjligheten till försörjning och därmed 
till mat till familjen. 

UNHCR har därför ökat kontantstöd till 
flyktingar som hjälper dem att betala hyra och 
handla mat. 

En annan viktig prioritering har varit att erbjuda 
barn och ungdomar digitala lösningar så att de 
kan fortsätta skolan på distans. Ingen lätt 
uppgift när tillgången till så väl uppkoppling 
som elektricitet är bristfällig. 

Flickor har tvingats in i för tidiga äktenskap som 
en utväg på familjernas desperata ekonomiska 
situation. FN räknar därför med att betydligt 
färre flickor än pojkar kommer tillbaka till skolan 
när samhällen öppnar upp efter pandemin. 

Sverige för UNHCR kan med glädje konstatera 
att svenskarnas generositet inte har påverkats 
negativt av corona – tvärtom. Vi ökade vår 
insamling till 332 miljoner kronor och blev den 
nionde största insamlingsorganisationen i 
Sverige, ett snäpp högre upp på listan än de 
senaste åren. Vi var den organisation som 
växte mest på tio i topp-listan. 

Kanske har vår solidaritet och medkänsla med 
människor på flykt ökat extra mycket under ett 
år då betydelsen av att ha ett skyddande hem 
blivit så påtaglig även för oss. 

Några höjdpunkter för Sverige för UNHCR:s 
verksamhet under 2020: 

April:  
Vi skickade 32 miljoner kronor till flyktingar i 
världen tack vare Akelius Foundation besluta 
om att dubbla vår julkampanj 2019. Pengarna 
betalades ut i april. 

Sommaren: 
För andra året i rad skänkte IKEA Sverige 
överskottet från försäljningen av 
regnbågskassar till UNHCR:s arbete för hbtqi-
flyktingar. 

September:  
Akutinsamlingen efter att det ökända Moria-
lägret på ön Lesbos i Grekland brann ner, fick 
starkt gensvar hos givarna. Sverige för UNHCR 
blev den organisation i UNHCR:s 
Europanätverk som samlade in mest pengar för 
att hjälpa de svårt utsatta på Lesbos. 
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Vår utställning Hoppet 
om ett hem på 
Centralstationen i 
Stockholm väckte stor 
uppmärksamhet och 
mediabevakning. 
Utställningen visade 
fotografier av människor på flykt som kom till 
Sverige 2015. De berättade sina historier och 
visade bilder på sina hemnycklar – som de 
fortfarande bär med sig som en påminnelse om 
det hem de lämnat. 

För många människor på flykt är nyckeln till 
hemmet som de tvingats lämna en av deras 
käraste ägodelar som representerar hoppet om 
att en dag kunna återvända. 

På tio år har antalet människor på flykt 
fördubblats, från 40 miljoner till 82,4 miljoner. 
Hjälpbehoven är enorma. För att bli ännu bättre 
i vårt insamlingsarbete och i kommunikationen 
med givare gjordes under hösten en viktig 
investering i CRM-systemet Salesforce. Vi 
räknar med att snabbt ha möjlighet att hjälpa 
fler när effektiviteten ökar med skarpare 
verktyg för analys och segmentering. 

December: 
Under brinnande pandemi gjorde några av 
Sveriges mest kända skådespelare, med 
Sverige för UNHCR:s ambassadör Lena Endre i 
spetsen, en digital läsning av ett par monologer 
ur Ingmar Bergmans Fanny och Alexander. 
Föreställningen, i regi av Stefan Larsson, var en 
påminnelse om gemenskapens betydelse i en 
tid när vi alla var tvungna att isolera oss 
hemma, och en demonstration av empati med 
flyktingar som tvingats lämna sina hem. 
100 000 personer såg videon på Youtube. Det 
motsvarar mer än 100 fullsatta salonger på 
Dramaten. 

Vår julkampanj ”För alla som inte kan komma 
hem till jul” visade rekordresultat. Det är tydligt 
att all osäkerhet som följde med corona-
pandemin inte på något sätt avskräckte våra 
givare – tvärtom. Generositeten och 
solidariteten med människor på flykt ökade 
ännu mer under 2020. 
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Fakta: På flykt i världen 
Varje år i juni presenterar UNHCR nya siffror om antalet människor på flykt från krig, 
konflikter och förföljelse i världen. Flyktingfrågan väcker starka känslor och siffrorna 
får stor synlighet i media. På tio år har antalet fördubblats och FN:s 
flyktingkommissarie ber världens ledare om att stärka arbetet för fred och säkerhet.  

 

Fakta och siffror 

Bakom varje siffra finns en människa med sin 
historia om flykt, förlust och lidande. 

I slutet av 2020 befann sig 82,4 miljoner 
människor på flykt från krig och konflikter i 
världen. En procent av jordens befolkning 
betalar priset för världens konflikter.  

• 48 miljoner är internflyktingar. 

• 26,4 miljoner är flyktingar. 

• 4,1 miljon är asylsökande som inte har fått 
beslut om sin ansökan. 

• 3,9 miljoner har flytt från Venezuela utan att 
vara flykting eller asylsökande.  

• 34,6 miljoner barn är på flykt. 

UNHCR:s arbete 

UNHCR arbetar i 132 länder över hela världen, 
från storstäder till avlägsna byar. 

91 procent av UNHCR:s personal arbetar i fält 
och träffar utsatta människor varje dag. 

När en kris slår till kan UNHCR skicka 
hjälparbetare och leverera nödhjälp – med flyg, 
över land eller hav – till 600 000 människor 
inom 72 timmar. Tack vare starkt stöd från våra 
givare. 

 

 

 

Människor på flykt från Kongo-Kinshasa väntar på en hälsokontroll nära gränsen till Uganda. Som många andra 
länder stängdes gränsen i mars 2020 när coronapandemin spreds över världen. I juli gjorde UNHCR en akutinsats 
för att hjälpa tusentals människor på flykt från väpnat våld och som varit fast i ingenmansland sedan i mars.  
Foto: UNHCR/Rocco Nuri 



Hjälpen når fram 
Strider fortsätter, klimatet förändras och människor tvingas på flykt. Corona slår hårt 
mot världens mest utsatta när fattigdomen ökar. Trots hårda prövningar är UNHCR på 
plats med nödhjälp i hela världen. 

 

När coronapandemin bröt ut vändes våra liv 
upp och ner. Pandemin förändrade vår vardag.  

Få har påverkats så mycket som de 82,4 
miljoner människor i världen som är på flykt från 
sina hem på grund av konflikter och förföljelse. 

Världens flyktingar är UNHCR:s ansvar och 
hjälparbetet är bara möjligt tack vare våra 
ovärderliga givare. 

Varje gåva har räddat liv, skyddat mänskliga 
rättigheter och skapat en tryggare framtid för 
människor på flykt. 

Siffror i korthet 

Under 2020 delades nödhjälp ut i hela världen, 
till exempel: 

• 107 000 tält 
• 3 miljoner filtar 
• 1,6 miljoner liggunderlag 

• 380 0000 vattendunkar 
• 1 miljon hinkar 
• 600 000 soldrivna lampor 
• 755 000 paket med köksgeråd 
• 1,6 miljoner presenningar 
• 1,5 miljoner myggnät. 

Stöd för att bekämpa spridning av covid-19 och 
följderna av hårda restriktioner: 

• 39 miljoner människor på flykt fick stöd. 
• 9 miljoner fick sjukvård. 
• 33 miljoner munskydd delades ut. 
• 8,5 miljoner fattiga flyktingar fick 

kontantstöd till mat, kläder och hyra. 

Bakom varje siffra finns en människa som har 
fått värme, tak över huvudet, rent vatten, 
möjlighet att laga mat eller skydd mot väder, 
vind och sjukdomar. 

Barn som tillhör det förföljda Rohingafolket från Myanmar får skydd och trygghet av UNHCR i Bangladesh.  
Foto: UNHCR/Vincent Tremeau 



Vad hände under året? 
UNHCR tar hand om miljontals människor i konflikter och katastrofer som du har hört 
talas om – och i de som du inte har. Förra året var full av nya prövningar, konflikter och 
kriser – covid-19 var den största av dem alla. 

 

Januari: Strider i Sudan 
Strider i Darfur i västra Sudan tvingar 46 000 
människor på flykt i landet, och ytterligare 
11 000 flyr över gränsen till grannlandet Tchad. 
UNHCR startar året med att hjälpa tiotusentals 
människor i Sudan. 

Februari: Våld ökar i norra Syrien 
Strider i Idlib-provinsen i nordvästra Syrien 
förvärras. Nästan en miljon människor tvingas 
att fly från sina hem under årets kallaste 
månader. De är i akut behov av filtar, varma 
kläder och skydd mot kylan. 

När tältläger blir överbefolkade, gemensamma 
utrymmen i skolor, moskéer och byggnader tar 
slut, hjälper UNHCR familjer att få tak över 
huvudet. 

Mars: Coronapandemi 
Den 11 mars förklarar Världshälso-
organisationen (WHO) utbrottet av 
coronaviruset en pandemi och ett 
internationellt hot mot människors hälsa. 

Det blir extra tufft för människor som redan har 
genomlevt krig, konflikter och förföljelse. De 
bor ofta i fattiga länder med begränsad tillgång 
till rent vatten och sjukvård. 

April: Växande flyktingkris i Sahel 
I april varnar UNHCR för brist på mat i Burkina 
Faso. I den större Sahel-regionen pågår den 
snabbast växande flyktingkrisen i världen – och 

samtidigt hör vi nästan ingenting om vad som 
händer. 

Skoningslösa attacker på skolor, sjukhus och 
hem tvingar 2,8 miljoner människor på flykt. 
UNHCR stärker insatserna i regionen för att 
skydda de drabbade. 

Maj: Cyklon drabbar Rohingyafolket 
Cyklonen Amphan, den starkaste storm som 
någonsin uppmätts i Bengaliska viken, slår hårt 
mot Bangladesh. Cyklonen är den senaste av 
katastrofer som har drabbat de mer än 
860 000 rohingyer som har flytt från våld och 
övergrepp i Myanmar. UNHCR förstärker 
boenden och delar ut nödhjälp. 

Juni: Vinter för venezuelaner på flykt 
I juni drar vintern in över de södra delarna av 
jordklotet. När temperaturerna sjunker blir 
behovet av tak över huvudet, filtar och mat 
ännu mer akut för många venezuelaner på flykt 
som är hemlösa. 

UNHCR ökar insatserna i grannländerna som 
tillsammans har tagit emot 1,5 miljoner 
människor på flykt från Venezuela. Krisen 
förvärras av pandemin. 

Juli: Katastrof i Jemen 
Efter fem år av konflikt är Jemen världens 
största mänskliga kris. Brist på pengar och 
covid-19 gör situationen ännu värre för de 24 
miljoner människor som behöver nödhjälp för 
att överleva. 3,6 miljoner har tvingats fly från 



 8 

sina hem, de flesta lever på smutsiga och 
överbefolkade platser. 

Hälften av Jemens sjukhus och vårdcentraler är 
öppna. UNHCR stannar kvar för att hjälpa till, 
när andra tvingas lämna landet. Det stödet gör 
skillnad för miljontals människor. 

Augusti: Explosioner i Beirut 
Enorma explosioner i Beiruts hamn lämnar 
delar av staden ödelagd. Hundratals människor 
dör, tusentals skadas och 300 000 hem 
förstörs. 

Tack vare snabb hjälp från givare kan UNHCR 
omedelbart ge utsatta barn och familjer tak 
över huvudet, stöd och psykosocial hjälp. 

Explosionerna och covid-19 är ytterligare 
prövningar för de flyktingar i landet som lever i 
extrem fattigdom. 

September: Moria-lägret brinner 
Nästan 12 000 flyktingar och asylsökande, 
däribland 4 000 barn, blir hemlösa och tvingas 
sova på gatan efter att Moria-lägret på den 
grekiska ön Lesbos brinner ner till grunden. 

Många familjer på flykt tvingas återigen 
konstatera att allt de äger är borta. Grekiska 
myndigheter bygger skyndsamt upp ett tillfälligt 
läger – och UNHCR är snabbt på plats med tält 
och nödhjälp. 

Oktober: Brist på pengar 
Underfinansierade hjälpinsatser gör livet 
svårare för människor på flykt under 
coronakrisen. Risken för att kvinnor och barn 
ska utsättas för våld ökar samtidigt som 
sjukvården, skyddet och tillgång till vatten 
fallerar. 

Icke öronmärkta gåvor hjälper UNHCR att bryta 
den negativa trenden och se till att hjälparbetet 
kan fortsätta världen över. 

November: Tusentals flyr Tigray 
En mänsklig kris utspelar sig i Tigray-regionen i 
Etiopien när strider bryter ut. Tusentals 
människor tvingas att fly över gränsen till 
Sudan. Människor som flyr undan striderna 
kommer fram till avlägsna gränsövergångar. De 
har vandrat i flera veckor i oländig terräng och 
är utmattade. 

Den dagliga tillströmningen av flyende 
människor gör hjälpinsatsen svår. Stöd från 
medmänniskor gör det möjligt för UNHCR att 
ge livräddande nödhjälp till tusentals barn, 
kvinnor och män. 

December: Hotet från klimatet 
UNHCR varnar för att klimatförändringar ökar 
risken för konflikter i världen. Det gör 
situationen ännu mer utsatt för människor som 
redan lever i konfliktområden och osäkerhet. 
Utan mer insatser kan klimatrelaterade 
katastrofer dubbla antalet människor i behov av 
humanitär hjälp till år 2050. 

Hoten från klimatförändringar – som brist på 
mat och vatten, ökad risk för sjukdomar och 
färre arbetstillfällen – påverkar särskilt 
människor på flykt. UNHCR har ökat sina 
insatser för att skydda människor på flykt som 
påverkas. 
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Förvaltningsberättelse 2020 
Sverige för UNHCR insamlingsstiftelse  

Organisationsnummer 802426-1250 

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

 

Allmänt om verksamheten 

UNHCR är FN:s flyktingorgan 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 2020 uppgick bidraget från Sverige för 
UNHCR till UNHCR:s arbete för människor på 
flykt – det vill säga ändamålskostnader – till 
266,1 miljoner kronor (240,4 MSEK 2019). 
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Händelser under 
räkenskapsåret 
Sammanfattning av året 

Sverige för UNHCR har under 2020 samlat in 
totalt 290,4 miljoner kronor (258,5 MSEK 2019). 

Under året har 142 200 privata givare donerat 
pengar till Sverige för UNHCR. En stor andel 
väljer även att regelbundet stödja UNHCR:s 
arbete som månadsgivare. Den 31 december 
2020 hade Sverige för UNHCR totalt 76 000 
aktiva månadsgivare (77 200 månadsgivare 
2019). 

Kampanjer 

Under 2020 genomfördes ett flertal större 
kampanjer riktade till allmänheten. 

Ramadan: I april lanserades en kampanj inför 
högtiden Ramadan genom digital annonsering, 
pressbearbetning och insamling. 

Global Trends: Inför internationella 
flyktingdagen den 20 juni rapporterade UNHCR 
i sin årliga publikation Global Trends att 79,5 
miljoner människor var på flykt i slutet av 2019. 
Liksom tidigare år gav rapporten bra synlighet 
för UNHCR i media. 

Pride och IKEA 
Regnbågskasse: 1 juni 2020 
började specialversion av 
den traditionella blå IKEA-
kassen – Regnbågskassen – att säljas i varuhus 
och på ikea.se för andra året. Överskottet från 
försäljningen gick till UNHCR:s arbete med 
HBTQI-flyktingar.  

Hoppet om ett hem och #tb15: Efter att ha 
tilldelats Jernspirans hederpris visades en 
utställning på Stockholms Centralstation 31 
augusti—6 september. I samarbete med 

fotografen Pieter ten Hoopen presenterades 
berättelser om människor som anlände till 
Sverige under 2015. Utställningen följdes upp 
med kampanjen #tb15 på Instagram med bilder 
på flyktingar i Europa. 

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 julpaket till anställda och 
kunder. 

Akuta kriser 

Den 11 mars förklarade 
Världshälsoorganisationen 
(WHO) utbrottet av 
coronaviruset som en 
pandemi. 

Aldrig någonsin tidigare har 
flyktinghjälpen ställts inför 
en kris av den här omfattningen. Covid-19 har 
förvärrat en redan svår tid med flera akuta 
nödlägen i världen. Det finns inget globalt 
eldupphör. UNHCR kämpar för att flyktingar 
inte glöms bort i coronakrisen. 

2020 genomfördes insamlingar till flera akuta 
kriser: 

• Ökat våld i norra Syrien i februari.  
• Coronakris och fattigdom i Jemen.  
• Explosionerna i Beiruts hamn i början av 

augusti.  
• Branden i Moria-lägret på Lesbos i 

Grekland i september.  
• Strider i regionen Tigray i norra Etiopien i 

november. 
• Från snöstormar i Syrien till 

översvämningar i Libanon. Vinterhjälp till 
familjer på flykt som kämpar för att 
överleva. 

Följder av covid-19 
Rekryteringen av månadsgivare från 
allmänheten har påverkats negativt i de 
aktiviteter som genomförs via fysiska möten. 
Covid-19 har även påverkat organisationen 
negativt i rekryteringen av gåvor från företag. 
Sverige för UNHCR har under perioden april - 
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oktober 2020 ansökt om stöd för 
korttidsarbete.  

Gåvor från företag och stiftelser 

Akelius Foundation 
Intäkterna från julkampanjen under 2019 
dubblades av Akelius Foundation. Dubblingen 
som gav en extra intäkt på 32 miljoner kronor 
räknas in i årsredovisningen för 2020.  

IKEA Foundation 
IKEA Foundation fortsätter att vara en av 
Sverige för UNHCR:s största partner med en 
donation på 28,8 miljoner kronor. 

IKEA Sverige 
Överskottet från försäljningen av 
regnbågskassen ledde till en donation på 1 
miljon kronor.  

Svenska Postkodlotteriet 
Sverige för UNHCR fick 21 miljoner kronor i 
utdelning av Postkodlotteriet. Utöver det 2,1 
miljoner kronor till arbetet med covid-19.  

Runda Upp med Lindex Sverige 
Lindex Sverige genomför varje år två ”Runda 
Upp-kampanjer”. Under 2020 genererade 
detta 3,2 miljoner kronor. 2,3 miljoner kronor 
för en kampanj till förmån för familjer på flykt 
med fokus på Akelius Foundations matchning i 
december 2019, samt 941 677 kronor från en 
kampanj i augusti till förmån för barns rätt till 
utbildning.  

Solvatten 
Solvatten donerade 2 592 vattendunkar till 
UNHCR i Uganda. Vi har nu ingått ett långsiktigt 
samarbete med Solvatten som kommer att 
fortsätta donera vattendunkar. 

Baby Björn 
Sverige för UNHCR har tillsammans med Baby 
Björn skickat 5 000 bärselar till UNHCR:s 
flyktingläger i Colombia. 

Edenred  
Ett samarbete med Edenred har genomförts 
under 2020 och gav en intäkt på 311 397 
kronor. 

 

 

 

 

Flerårsöversikt 

Resultat och ställning (tkr) 2020 2019 2018 2017 

Balansomslutning 72 987 70 145 56 424 62 487 

Verksamhetsintäkter 332 298 293 695 284 370 341 438 

Ändamålskostnader* 266 111 240 353 236 998 286 408 

Ändamålskostnader (%)* 80 % 82 % 83 % 84 % 
     

Förändring Eget kapital (kr) 2020 2019 2018 2017 

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

Årets resultat 96 644 21 764 21 353 -545 377 

Utgående balans 19 237 467 19 140 823 19 119 059 19 097 706 

*Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls regler 

 



 12 

Användning av finansiella instrument 

Sverige för UNHCR har en policy att gåvor som 
aktier eller andra finansiella instrument säljes så 
snart de har erhållits. Detta för att respektera 
gåvans värde vid gåvotillfället och att inte 
spekulera med givarnas gåvor. 

Hållbarhetsupplysningar 

Sverige för UNHCR arbetar för att vara en 
hållbar organisation. Det innebär bland annat 
att de varor som köps till kontoret är så långt 
det går miljövänliga, arbetsmiljön för 
organisationens anställda är hållbar och att 
kostnaderna ses över så det säkerställs att så 
stor del som möjligt av givarnas gåvor når 
ändamålet. 

Förväntad framtida utveckling 

Organisationen tror på fortsatt stort behov av 
stöd till UNHCR:s arbete och bedömning av 
utvecklingen för kommande år är positiv även 
om det finns risker. En risk är spridningen av 

covid-19 som under 2020 haft en negativ 
påverkan på stiftelsens verksamhet men 
förhoppningen är att med god planering och 
med nya metoder kommer organisation kunna 
hantera påverkan under 2021.  

Sverige för UNHCR:s styrelse 

Styrelsen har under perioden bestått av: 

• Nicklas Wigren, Ordförande (5/5) 
• Barbara Hendricks, 

Hedersordförande/styrelseledamot (5/5) 
UNHCR:s goodwill-ambassadör. 

• Lena Bjurner, Styrelseledamot (5/5) 
• Karolina Westerlund, Styrelseledmot (5/5) 
• Johan Mast, Suppleant (4/5) 
• Kiki Rodriguez Norman, Suppleant (1/1) 
• Pär Roosvall, Suppleant (4/4) 

Under 2020 har styrelsen haft fem (5) 
protokollförda möten. Närvaro vid årets 
styrelsemöten inom parentes. Ingen arvodering 
utgår till styrelsens ledamöter. Kiki Rodriguez 
Norman har under 2020 lämnat styrelsen. 

  



 13 

Resultaträkning 
 Not 

2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31 

Verksamhetsintäkter 2   

Insamlade medel  290 361 196 258 462 321 

Bidrag  41 233 447 35 232 799 

Övriga intäkter  703 428 0 

Summa stiftelsens intäkter  332 298 071 293 695 120 

    

Verksamhetskostnader    

Ändamålskostnader 3 -266 110 821 -240 352 536 

Insamlingskostnader 5 -53 512 303 -41 390 512 

Administrationskostnader 4,5 -12 629 879 -11 984 128 

Summa verksamhetskostnader  -332 253 003 -293 727 176 

    

Verksamhetsresultat  45 068 -32 056 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  54 172 56 469 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 596 -2 649 

Summa resultat från finansiella investeringar  51 576 53 820 

    

Resultat efter finansiella poster  96 644 21 764 

    

Årets resultat  96 644 21 764 
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Balansräkning 
 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 6 187 106 268 857 

    

Omsättningstillgångar    

Övriga kortfristiga fordringar  328 779 238 526 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 5 228 266 6 840 910 

Summa omsättningstillgångar  5 557 045 7 079 436 

    

Kassa och bank  67 243 165 62 796 766 

Summa omsättningstillgångar  72 800 210 69 876 202 

Summa tillgångar  72 987 316 70 145 059 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Balanserat resultat  19 140 823 19 119 058 

Årets resultat  96 644 21 764 

Summa eget kapital  19 237 467 19 140 822 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  5 172 083 4 102 466 

Övriga kortfristiga skulder  38 709 973 44 358 075 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 9 867 793 2 543 696 

Summa kortfristiga skulder  53 749 849 51 004 237 

    

Summa eget kapital och skulder  72 987 316 70 145 059 
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Kassaflödesanalys 
 2020-01-01 

-2020-12-31 
2019-01-01 
-2019-12-31 

Den löpande verksamheten   

Verksamhetsresultat 45 068 -32 056 

   

Justeringar som inte ingår i kassaflödet   

Avskrivningar och nedskrivningar 167 945 103 722 

Erhållen ränta 54 172 56 469 

Erlagd ränta -2 596 -2 649 

Förändring av kortfristiga fordringar 1 522 391 -3 684 615 

Förändring av kortfristiga skulder 2 745 612 13 699 151 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 532 592 10 140 022 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -86 193 -47 403 

   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -86 193 -47 403 

   

Årets kassaflöde 4 446 399 10 092 619 

   

Likvida medel vid årets början 62 796 766 52 704 147 

   

Likvida medel vid året slut 67 243 165 62 796 766 
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Noter 
Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Giva Sveriges 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 
även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
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återspeglar den förväntade förbrukningen av 
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. 

      Nyttjandeperiod 

Datorer  3 år 

Möbler  5 å

 

Not 2 Stiftelsens intäkter 

Insamlade medel fördelar sig enligt följande 2020-12-31 2019-12-31 

Allmänheten 188 773 397 168 412 454 

IKEA Foundation 28 792 822 47 894 148 

Övriga företag och stiftelser 49 689 027 17 255 719 

Svenska Postkodlotteriet 23 105 950 24 900 000 

 290 361 196 258 462 321 

Av ovanstående belopp har 290 361 196 kronor (258 462 321 kronor) insamlats via 90-konto. 

Bidrag fördelar sig enligt följande   

Bidrag från UNHCR 41 233 447 35 232 799 

 41 233 447 35 232 799 

Övriga intäkter fördelar sig enligt följande   

Bidrag från Tillväxtverket 393 377  

Bidrag från Försäkringskassan 310 051 0 

 703 428 0 

   

Summa stiftelsens intäkter 332 298 071 293 695 120 

 

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 har under året förfogat 
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 2020 2 124 062 

Kostnader enligt avtal inom 1 år 2 601 045 

Kostnader enligt avtal senare 
än 1 år och inom 5 år 

2 869 339 
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Not 5 Personal, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 2020-12-31 2019-12-31 

Medelantal anställda exklusive timanställda 37 35 

Varav kvinnor 29 26 

Styrelseledamöter och ledning   

Styrelseledamöter 6 5 

Varav kvinnor 3 3 

Ledningsgrupp 5 5 

Varav kvinnor 3 3 

Ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.   

 2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31 

Löner och andra ersättningar   

Generalsekreterare 1 078 528 996 000 

Övriga anställda 18 452 374 19 312 263 

Totala löner och ersättningar 19 530 902 20 308 263 

Sociala kostnader och pensioner   

Sociala kostnader 5 514 464 6 105 620 

Pensionskostnader 1 885 730 1 670 071 

Av pensionskostnaderna utgör 283 735 kronor (247 718 kronor) organisationens generalsekreterare. 
 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärde 483 074 435 671 

Nyanskaffningar 86 194 47 403 

Utgående anskaffningsvärde 569 268 483 074 

Ackumulerade avskrivningar   

Vid årets början -214 217 -110 495 

Årets avskrivningar -167 945 -103 722 

Redovisat värde vid årets slut 187 106 268 857 
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 2020-12-31 2019-12-31 

Förutbetalda hyror 167 948 516 845 

Upplupna intäkter 4 908 397 6 156 370 

Förutbetalda kostnader 151 921 167 694 

Totala förutbetalda kostnader och förutbetalda intäkter 5 228 266 6 840 909 

 

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 2020-12-31 2018-12-31 

Upplupna personalkostnader 3 131 986 12 465 156 

Övriga upplupna kostnader 6 735 807 78 539 

Totala Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 867 793 2 543 695 

 

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Spridningen av Covid-19 har efter balansdagen haft en negativ påverkan på stiftelsens verksamhet.  

På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut och människors och företags beteende går det i 
dagsläget inte att kvantifiera virusspridningens påverkan på verksamheten. 

 

Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter  

Nicklas Wigren  Barbara Hendricks 
Ordförande   Ledamot   

Lena Bjurner   Karolina Westerlund 
Ledamot   Ledamot 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 

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 2020. Varmt tack till våra samarbetspartner och 
vänföretag.  

 

HM Foundation 

Lindex 

Postkodlotteriet 

IKEA Foundation 

IKEA Sverige 

Stiftelsen Einar Belvén 

The World We Want Foundation 

Peab 

Edenred 

Baby Björn 

Solvatten 

Mycronic AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowit 

Järngrinden 

Bontouch 

Lantbrukarnas Riksförbund 

Thule AB / Thule Group 

Jörgensens Rör 

Vagabond International AB 

Aix Arkitekter 

QLFR Artificial Intelligence AB 

Master Design AB  

Scania Cv AB 

Vitec Software Group AB 

Pixel Nordic AB 

Cordcom Consultants KB 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Adaptit 

Axel Johnson International 

Better Shelter 

P.U.S.H. 

IPM 

Refunder 

Lloyds Apotek 




