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IKEA Foundation skänkte 905 
miljoner kronor under 2013 
 
Idag presenterar IKEA Foundation sin årliga rapport för 2013.  Under året 
donerades 905 miljoner kronor* till barn och familjer som lever i världens 
fattigaste områden. Tolv nya samarbeten inleddes under året med insatser som 
nådde miljontals barn. IKEA Foundation blev under 2013 rankad som en av de 
stiftelser som skänker mest pengar i världen. 
 
IKEA Foundation har sedan 2012 ökat sina donationer med 21 procent och bidrar med 
hjälpinsatser till miljontals barn i över en tredjedel av världens fattigaste länder. 
Donationerna når fram i 35 länder inklusive Brasilien, Syrien, Thailand och Södra Sudan. 
Stiftelsens finansieras genom vinsten från IKEA och det senaste årets (FY13) donationer 
motsvarar mer än 3 procent av möbelkedjans vinst.  
 
– Det senaste året har varit en fantastisk resa för oss på IKEA Foundation, säger Per 
Heggenes, VD IKEA Foundation. Genom att vi har kunnat ge mer än vi har gjort tidigare 
har vi också fått möjlighet att utveckla nya innovativa partnerskap, som hjälper oss nå 
vårt mål, att hjälpa 100 miljoner barn och deras familjer till år 2015. 
 
IKEA Foundation samarbetar med totalt 31 olika välgörenhetsorganisationer och är den 
största globala privata donatorn till bland andra UNICEF, UNHCR och Rädda Barnen.  
 
Under 2013 samarbetade IKEA Foundation med UNHCR och det svenska utvecklings- och 
designteamet på Refugee Housing, för att utveckla säkrare och mer slitstarka 
flyktingbostäder med innovationer så som LED-lampor som drivs med solenergi.  
 
– IKEA Foundation är UNHCR:s största privata partner och tillsammans hoppas vi att vi 
kan förändra livet för många flyktingar, säger António Guterres på FN:s 
flyktingkommission (UNHCR).  
 
Den årliga rapporten för 2013 visar även att IKEA Foundation:  

• Donerade 2 miljoner euro till UNICEF, 1 miljon euro till Läkare Utan Gränser och 
150 000 euro till Rädda Barnen för att skicka förnödenheter till familjer som 
drabbats av Tyfonen Haiyan i Filippinerna.    

• Donerade 50 000 IKEA madrasser till UNHCR och Syrianska flyktingfamiljer. 
• Samlade in nära 100 miljoner kronor (10 miljoner EURO) till UNICEF och Rädda 

Barnen tack vare dedikerade IKEA medarbetare och kunder som stöttade årets 
mjukdjurskampanj på IKEA.   

• Utvecklade ett partnerskap med Forest Trends som kommer att hjälpa familjer 
från Surui- och Yawanawa-stammarna i Brasilien att utveckla hållbara sätt att 
skydda regnskogen och öka sin familjs inkomst.  

• Etablerade ett partnerskap med Care for Children, en organisation som arbetar 
med myndigheter i Asien för att hjälpa dem att placera föräldralösa barn i lokala 
fosterfamiljer.  

• Utökade det befintliga partnerskapet med Development Alternatives för att lära 
kvinnor i Indien läsa, skriva och klara grundläggande matematik.  



• Finansierade utbildningsstipendier för nästan 2 000 unga kvinnor i Indien genom 
partnerskap med Lila Poonawalla Foundation, vilken hjälper unga kvinnor från 
fattiga familjer att söka en högre utbildning till ingenjör eller andra yrken. 

 
*Motsvarande 139 miljoner dollar enligt Bloomberg Exchange Rates (6,5084) per den 31 
december 2013.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anna Pilkrona Godden, Stf. pressansvarig, IKEA Sverige, 0723 52 79 54 
anna.pilkrona.godden@ikea.com 
 
 
OM IKEA FOUNDATION 
IKEA Foundation syftar till att förbättra möjligheterna för barn och unga genom att 
stödja holistiska, långsiktiga program som kan skapa omfattande och bestående 
förändring och göra det möjligt för dem att skapa sin egen framtid. Vi arbetar med 
starka strategiska partners som använder innovativa tillvägagångssätt för att uppnå 
storskaliga resultat inom fyra fundamentala områden i ett barns liv: en plats att kalla 
hem; en hälsosam start i livet; en bra utbildning och en hållbar familjeinkomst. De 
program som nu stöds når omkring 100 miljoner barn. Läs mer på 
www.ikeafoundation.org och www.facebook.com/IKEAfoundation. 

 
OM IKEA i SVERIGE 
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vår affärsidé stöttar 
visionen genom att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt kan köpa dem. IKEA 
grundades 1943 i Älmhult och idag finns drygt 12 000 medarbetare i Sverige. 
Försäljningen i Sverige sker dels på våra 19 varuhus, med ca 34 miljoner besökare 
årligen, och via e-handel. IKEA Gruppen har totalt 305 varuhus i 26 länder. Under 
verksamhetsåret 2013 hade IKEA Gruppen totalt 135 000 medarbetare, 684 miljoner 
besökare i varuhusen och 1,3 miljarder besökare på www.IKEA.com. 
 


