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Muslim Aid Sweden - Effektrapport 
 

1 Allmänt 

1.1 Rapportens tidsperiod 
Kalenderåret 2020. 

1.2 Bakgrund 
Muslim Aid (MA) bildades i Storbritannien 1985 av lokala ledare från 17 muslimska organisationer 

som svar på torkan i Afrikas horn. Som en ledande och väletablerad brittisk välgörenhetsorganisation 

inspireras Muslim Aids arbete av islams läror såsom medkänsla, empati, generositet och viljan att 

hjälpa andra i nöd. Detta genomförs genom akuta insatser och genom att motverka fattigdom samt 

dess orsaker som gör det möjligt för individer och samhällen att leva ett värdigt liv.  

Muslim Aid Sweden (MAS) är en ideell förening som grundades 2014 och har samarbetat nära med 

vår partnerorganisation Muslim Aid (MA) i humanitära insatser och utvecklingsprojekt i olika länder 

där MA finns representerat sedan över 30 år. Den svenska organisationen är fristående från MA med 

egen styrelse och anställda men agerar som en partnerorganisation och åtnjuter de fördelar som 

finns att tillgå genom MA. MAS insamling består av medel från privatpersoner och organisationer 

samt bidrag från institutionella organisationer. 

1.3 Vårt Uppdrag 
MA strävar efter att motverka fattigdom och dess orsaker genom att utveckla innovativa och hållbara 

lösningar som gör det möjligt för individer och samhällen att leva i värdighet och genom att stödja  

initiativ som främjar ekonomisk och social rättvisa. 

1.4 Vision 

Vår vision är en värld som är rättvis och harmonisk, där alla kan uppnå sin potential på lika villkor. 

1.5 Värderingar 
MAs värderingar är medkänsla och lyhördhet för andras behov och villkor; att ge människor 

möjligheter att förverkliga sin egen potential; rättvisa för alla genom att beakta människors 

rättigheter; att behandla människor med den värdighet och respekt de förtjänar, oavsett etnisk, 

kulturell eller religiös bakgrund; ansvar och strävan att göra vårt allra bästa i våra egna handlingar 

och gentemot våra medmänniskor och partners. 

Vi vill se en värld där ojämlikhet och lidande försvinner genom att skapa handlingskraft 

(empowerment) hos människor och samhällen, och en värld vars ledare tror på värdighet, delad 

mänsklighet och medkänsla. 
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1.6 Var vi arbetar 
MA lägger stor vikt vid både humanitära insatser som 

syftar till att ge hjälp snabbt till de mest behövande vid 

händelse av katastrof samt långsiktiga utvecklingsprojekt 

som bygger kapacitet hos lokalbefolkningen. Det mest 

effektiva sättet att göra detta är genom att etablera 

fältkontor i krisområden som gör det möjligt för MA att 

genomföra projekt utan tidsbegränsningar. Vi har idag 10 

fältkontor runt om i världen som fokuserar på hållbara 

program och vi ger bistånd och driver utvecklingsprogram 

i över 20 länder. 

Partnerkontor (Insamling och projektsamordning): 

Storbritannien, Sverige, USA  

Fältkontor: Jordanien, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, 

Cambodia, Indonesien,  Sudan, Somalia. Bosnien, Sri Lanka  

1.7 Övergripande strategiskt fokus 
Globalt arbetar MA både med humanitära projekt och 

utvecklingsprojekt. Den globala strategin innehåller fyra 

tematiska områden; räddningstjänst (humanitär), 

utbildning, vård och försörjning (utveckling). Huvudmålet 

för det globala programmet är att säkra hållbara 

försörjningsmöjligheter för de marginaliserade och 

fattigaste samhällena. Muslim Aid genomför program runt om i världen för att förbättra 

försörjningen för fattiga och marginaliserade människor, så att de kan leva med värdighet genom att 

återställa försörjningsmöjligheterna, förbättra jordbrukets produktivitet, möjliggöra tillgång till 

mikrofinansiering, förbättra kompetens och skapa nya företag genom lämplig utbildning och logistik 

Stöd. MA närmar sig all programplanering ur ett mänskligt rättighetsperspektiv, erkänner 

komplexiteten och dynamiken i programmet och söker aktivt en deltagande strategi från alla nivåer 

för att ta itu med de underliggande strukturella och systematiska orsakerna till fattigdom inom de 

samhällen de arbetar i. Följaktligen är alla projekt  utformade för att möjliggöra deltagande, 

engagemang och inkludering av de mest utsatta och marginaliserade människorna, hantera de 

bakomliggande orsakerna till sårbarhet, stärka befintlig kapacitet och investera i förebyggande 

lösningar. 

1.8 Introduktion till Muslim Aid Sweden (MAS) 
MAS är en biståndsorganisation med sitt ursprung i Storbritannien och startade sin verksamhet i 

Sverige hösten 2014. MAS värdegrund inspireras av Islam där medmänsklighet, empati, generositet 

och hjälp till de behövande är centrala begrepp. Denna värdegrund är central i vårt arbete.  

MAS arbetar främst med insamling till projekt som drivs av MA runtom i världen samt 

projektövervakning. MAS har sedan några år tillbaka ett 90-konto vilket betyder att de medel vi 

samlar in granskas av Svensk Insamlingskontroll. MAS vill vara en organisation delaktig i 

biståndsfrågor och civilsamhället och innehar medlemskap i Giva Sverige, Concord och Forum Civ. 
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Sedan mars 2020 ingår MAS i konstellationen ”Trygga Järva” som är en gruppering av 

civilsamhällsorganisationer i Järva området i Stockholm som samarbetar kring olika insatser samt 

informationsdelning. 

 

2 Vilka Mål & Strategier har Muslim Aid för att nå våra mål? 

2.1 Globalt  

Muslim Aid är inne på sitt tredje decennium av att arbeta för de fattiga och marginaliserade och har 

vuxit till att bli den näst största islamiskt trosinspirerade utvecklings- och humanitära organisationen 

i Storbritannien och en respekterad aktör inom dessa områden. Vi har varit konsekventa och 

effektiva i vårt svar på de omedelbara och långsiktiga behoven hos människor som lever i fattigdom 

och de som drabbats av katastrofer. 

MAs strategiska plan för 2020-2025 fokuserar på att stärka vårt uttalade mål att "tjäna 

mänskligheten" genom att "förändra liv" med våra program inriktade på att stärka de fattigaste och 

mest marginaliserade. 

Den strategiska planen har beaktat de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG – Sustainable 

Development Goals) som antogs av det internationella samfundet i september 2015 och syftade till 

att eliminera extrem fattigdom under vår livstid. I synnerhet fokuserar MA på: 

• SDG 1: Upphörande av fattigdom i alla dess former överallt 

• SDG 2: Eliminera hunger, uppnå livsmedelssäkerhet och förbättrad näring och främja hållbart 

jordbruk 

• SDG 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 

• SDG 4: Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning i hög kvalitet och främja möjligheter till 

livslångt lärande för alla. 

I den nya strategin Muslim Aid Global Strategy 2020-2025 finns fyra fokusområden som MA och MAS 

kommer arbeta med: 

SP1: Vårt arbete kommer att vara inkluderande och lokalt drivet. 

Vi kommer att förändra vårt sätt att arbeta, för att säkerställa att makten är decentraliserad, så att 

platser och samhällen kan vara kraftfulla plattformar där människor kan delta och organisera för 

förändring. 

SP2: Vi kommer att påverka för förändring 

Vi kommer att investera i att driva på förändringar genom att kommunicera våra åsikter och 

erfarenheter till människor, beslutsfattare och påverkare. 

SP3: Vi är EN Muslim Aid familj 

Vi kommer att bygga en global familj i jämlikhet, förenade i gemensamma engagemang för att 

förverkliga vår vision. Detta kommer att stödjas av processer, system och tekniker som möjliggör en 

kultur för innovation och excellens. 
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SP4: Vi kommer strategiskt att tillämpa islamiska verktyg i våra program och processer 

Vi kommer att främja troskunskaper och tillämpa trosinspirerade insikter i vårt arbete, så att 

evidensbaserad praxis kan fungera friktionsfritt tillsammans med medkänsla och värderingar. MAs 

geografiska och tematiska spridning har vuxit enormt under de senaste trettio åren. Den strategiska 

planen och globala strategin syftar till att positionera organisationen för ytterligare tillväxt, med 

fokus på vårt engagemang för att bekämpa fattigdom och elände orsakad av naturkatastrofer och 

människors handlingar. För att kunna utöka och förbättra vår påverkan har vi åtagit oss att arbeta för 

att öka intäkterna och förbättra kapaciteten inom organisationen. 

När vi fullgör vårt uppdrag strävar vi efter att uppnå följande mål: 

1. Leverera effektiv nödhjälp globalt 

2. Säkra hållbara möjligheter att leva för de marginaliserade och de fattigaste samhällena 

3. Säkerställa tillgång till grundutbildning av hög kvalitet, särskilt för flickor 

4. Förbättra tillgången till mödra-, spädbarns- och barnhälsovård (MNCH) och primära 

sjukvårdstjänster 

5. Vidga inkomsterna från diversifierade källor genom att öka insamlingskapaciteten 

6. Se till att Muslim Aid är en effektiv, öppen och ansvarsfull organisation för alla dess intressenter 
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2.2 Sverige 
- MAS ska arbeta inkluderande och utgå från ett lokalt perspektiv genom att 

- verka för en inkluderande organisationskultur som syftar till rättighetsbaserad syn. 

- arbeta utifrån ett nerifrån-upp perspektiv där empowerment är ledordet för att få 

fler att engagera sig volontärt. 

- stärka lokalsamhället för att få fler medlemmar och bredda underlaget för framtida 

ledamöter i styrelsen. 

- verka för en innovationskultur som främjar nytänkande vad gäller metoder och 

diversifiering av inkomstkällor för att öka kvaliteten och antalet lokala, nationella och 

internationella samarbetspartners. 

- Påverkansarbetet ska 

- stötta mottagarna genom att förmedla deras verklighet till beslutsfattare och 

allmänheten för att få större genomslag 

- framhäva hur bistånds- och utvecklingsarbete som är i linje med våra riktlinjer är en 

del av lösningen för att vara förstahandsval vid samarbeten. 

- bygga nätverk med nyckelpersoner och organisationer för att fler personer ska se oss 

som ett fullgott alternativ vid givande och för att fler organisationer ska se oss som 

ett fullgott alternativ för samverkan. 

- Trosinspirerade program, processer och verktyg 

- Utveckla och förfina de islamiska principerna om omfördelning av välstånd såsom 

Zakat, saddaqa och stiftelsearbete för att utradera fattigdom. 

- Identifiera och expandera våra strategiska partnerskap med dem som delar vår tro 

och våra värderingar för att skapa en positiv förändring och stärka civilsamhället. 

 

MAS kommer att arbeta utefter MA:s  nya Globala strategi för 2020-2025 under vår verksamhetsplan 

för 2020-2022.  

Följande utgångpunkter kommer att prägla vårt arbete 2020-2022: 

● Muslim Aid Code of Conduct  

● Muslim Aid Strategic Plan 2016–2020 

● Muslim Aid Global Strategy 2020-2025 

● De globala utvecklingsmålen 2015–2030 (SDG), främst med fokus på SDG 1-4 

● Svenska Regeringens biståndspolitiska plattform  

● Sida:s Strategi för humanitärt bistånd 

● Forum Civs arbete kring utvecklingsprojekt 

● Giva Sveriges Kvalitetskod 

● Svensk Insamlingskontroll 90-konto 

● Concords påverkansarbete 

 

3 Vilka resurser har Muslim Aid Sweden för att nå våra mål? 
 

MA har idag kontor i totalt 10 länder och arbetar i över 24 länder via egen personal samt 

samarbetsorganisationer. Muslim Aid hade globalt 884 personer anställda 2020 och har god 
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lokalkännedom i de länder man verkar inom. I det arbete MAS bedriver samarbetar vi med våra 

partnerkontor i Storbritannien och USA samt direkt med våra fältkontor och relevanta 

samarbetspartners. Detta gör att MAS med en relativt liten personalstyrka kan hantera många och 

komplexa projekt då vi har tillgång till expertis inom organisationen globalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS har 6 anställda, varav 3 kvinnor och 3 män. Dessa ansvarar för olika verksamhetsområden: 

Generalsekreterare, Ekonomi och Administration, Institutionellt bistånd, Insamling, 

Volontärsverksamhet och Verksamhetsutveckling. 

Volontärverskamheten bestod under 2020 av 8 personer. Målsättningen är att långsiktigt öka vår bas 

av volontärer för att hantera aktiviteter inom Sverige i syfte att främja hjälparbete och insamling. 

Enligt plan lades stort fokus under 2020 på att utveckla och förbättra vår digitala närvaro i syfte att 

effektivisera och öka insamlade medel. En ny mediastrategi och process infördes och vi har tagit hjälp 

av volontärer med specialistkompetens inom digital marknadsföring att bistå oss i vår hantering av 

sociala medier mm. 

3.1 Institutionellt bistånd 
Under året blev Muslim Aid Sweden medlemmar i Giva Sverige och vi rapporterade in material för 
Kvalitetskoden samt upprättade en Effektrapport. Båda dessa är godkända. 
Vi ansökte om tre förstudier för projekt i Myanmar, Pakistan och Sudan hos Forum Civ. Dessa har 
blivit framskjutna pga Covid pandemin. Arbetet med att få till stånd ett utvecklingsprojekt med 
bidrag från Forum Civ fortsätter under 2021 och vi har etablerat god kontakt mellan våra 
internationella projektorganisationer inom Muslim Aid samt med personal på Forum Civ. 
Diskussioner inleddes med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) under 2020 
där vi diskuterat vägar framåt för Muslim Aid att bli en Sida partner vid nästkommande 
partnerskapsutvärdering. Ansökan om partnerskap i Concord gjordes hösten 2020. 
 

 

 Generalsekreterare 

 
Institutionellt 

bistånd 
 

Insamling 
 

 Ekonomi & Admin  Kommunikation 
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Inom MA har institutionellt bistånd främst genererats från myndigheter och organisationer i 

Storbritannien och EU. MA och MAS har som strategi att bygga kompetens och kapacitet i Sverige för 

att söka medel från institutioner, myndigheter och organisationer för att hantera utvecklingsprojekt 

och humanitära insatser. Syftet är att MAS på ett kvalitativt och kvantitativt sätt ska kunna bidra till 

den strategiska planen för hela MA och långsiktigt bygga kapacitet för att söka medel från 

institutionella givare inom Sverige och EU. I och med Brexit har MAUK inte samma möjlighet att söka 

medel inom EU och därför kommer MAS att vara det kontor inom EU där vi bygger kapacitet för att 

ansöka om biståndsmedel. Planeringsarbetet med ansökningar till EU medel startade under 2020 och 

målet är att nå behörighet söka medel under 2022. 

 

3.2 Insamling 
Med åren har Muslim Aid blivit ett namn att beakta när allmänheten vill bidra till olika projekt runt 
om i världen. MAS aktiviteter och vårt kvalitativa arbete med olika partners har uppmärksammats 
och fler väletablerade organisationer har därför under 2020 kontaktat oss för att samarbeta kring 
diverse aktiviteter och projekt.  
   
I och med pandemin fick vi ställa om hela vårt fokus från traditionell gräsrotsinsamling via 
föreningar, moskéer och events till mer online baserade kampanjer. Pandemin bröt ut kort innan 
våran största kampanj på året som infaller under fastemånaden Ramadan vilket gjorde att det var 
snabba åtgärder som krävdes för att få till en smidig omställning.  

 



 

9 
 

Lyckligtvis hade vi i början på året hunnit påbörja arbetet med att utveckla och förbättra vår digitala 
närvaro med en mer användarvänlig websida och anpassning till digitala marknadskanaler i syfte att 
effektivisera och öka insamlade medel. Som exempel samlades ca 200 000 SEK in via den 
internationella plattformen LaunchGood där pengarna gick till projekt i bl.a Bangladesh och Syrien. 
Med pandemin blev detta givetvis ännu viktigare och vi fick arbeta otroligt hårt för att få det klart 
innan största kampanjen på året påbörjades som följs tätt av den näst största kampanjen två 
månader senare.  
 
Då MAS arbete under året var fokuserats mer på onlineinsamling via sociala medier och hemsida 
med stor framgång, ser vi fram emot den potenial som finns att kunna kombinera det med tradionell 
insamling så fort pandemin är över. Detta tillammans med traditionell insamling samt att vi kan vara 
på plats i de länder vi arbetar kommer alla a bidra till att vi bygger en god grund för framtida effekter 
och resultat.  
  
Trots allt det negativa pandemin har medfört så finns det även en del ljusglimtar. Muslim Aid 
tillsammans med flera partners i framför allt Järvaområdet har skapat ett nätverk och ständigt haft 
dialog. Vi har utfört olika insatser gemensamt för att begränsa pandemins framfört men även för att 
vara behjälpliga i allt ifrån att handla mat/medicin eller prata med äldre osv.  

 
 

4 Hur vet vi om Muslim Aid Sweden gör framsteg? 

MAS arbetar i länder med komplexa samhällsstrukturer där det ofta är stora utmaningar att verka i 

en demokratisk kontext. Detta arbete kräver en stabil och sammanhållen organisation. Av denna 

anledning har vi under året haft fokus på kvalitet, måluppfyllelse, struktur och relevans i vår 

verksamhet. 

Ett viktigt mått på om huruvida MAS gör framsteg är att i dialogen med andra organisationer 

eftersträva utvärderande samarbete. Exempelvis deltar MAS i det årligen återkommande 

”Sommartorg i Kista” tillsammans med flera andra organisationer. Där pågår en kontinuerlig 

utvärdering där det är högt i tak och synpunkter och rekommendationer tas in med stor entusiasm. 

Det ges tillfälle till reflektioner både kollegor emellan och erfarenhetsutbyte på organisationsnivå. 

MAS har satt mål och strategier följs upp årligen av styrelsen och rapporteras i Giva Sveriges 

Kvalitetskod. Detta utgör ett viktigt underlag för ledningens och styrelsens arbete med övergripande 

strategisk planering, prioritering och uppföljning. 

MAS är en lärande organisation och vi utvärderar regelbundet verksamheten för att se hur den kan 

förbättras. Våra anställda genomgår utbildningar och deltar i event som är relevanta för 

verksamheten och respektive anställds ansvarsområde. Detta bidrar till ökad effektivitet och 

möjlighet att nå våra mål och att användandet av resurser sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Uppföljning av de humanitära insatserna och vårt långsiktiga utvecklingsarbete sker normalt hos 

våra fältkontor. MAS följer kontinuerligt upp samarbetsorganisationernas verksamhet för att 

säkerställa att resurserna används korrekt och uppfyller planerade mål. Fältbesök är viktiga för 

att säkerställa god kvalitet i projekten. 

 



 

10 
 

MAS utvecklar policies och rutiner för internkontroll i syfte att säkerställa att all verksamhet 

håller hög kvalitet och är kostnadseffektiv, att all rapportering är väl grundad och tillförlitlig samt 

att de följer relevanta lagar, regler och rekommendationer.   

 

Riskanalys och riskhantering tillämpas från fältnivå till styrelsenivå och syftar till att stärka 

organisationens kapacitet att analysera, förebygga och följa upp på risker. Arbetet med 

riskhantering innebär att system och rutiner för att förhindra maktmissbruk och korruption 

stärkts ytterligare.  

 

MAS har utvecklat en process för klagomålshantering. Processen möjliggör för rättighetsbärare, 

anställda, samarbetsorganisationer, och allmänheten att uppmärksamma MAS ledning på 

eventuella felaktigheter i verksamheten och/eller att personal bryter mot MAS uppförandekod. 

 

MAS tillämpar även analyserande arbetssätt där experter både hemma och i andra länder får hjälpa 

till att se över de metoder vi använder i våra insatser. All verksamhet ska genomsyras av kvalitativt 

deltagande, öppenhet och insyn, jämlikhet, icke-diskriminering och vara kopplad till de mänskliga 

rättigheterna. 

 

 

5 Vad har vi åstadkommit? 

Året 2020 blev ett mycket speciellt år där Covid pandemin gjorde avtryck både internationellt och i 

Sverige. MAS utförde ett antal viktiga aktiviteter i Sverige och utomlands. De flesta aktiviteter har 

varit olika former av Humanitära insatser och vi mäter effekten i hur många personer eller familjer vi 

kunnat hjälpa med våra insamlade medel och de förnödenheter eller den hjälp vi har distribuerat.  

När vi definierar en familj gör vi ett antagande om att familjen består av ca 5 personer. Detta kan 

skilja sig mellan länder och geografiska områden vilket kan betayda att siffran ”antal personer” ej är 

exakt eller kan avvika.  

Muslim Aid Sweden använder partners för att distribuera insamlade medel och förnödenheter. Det 

finns alltid en risk för avvikelser och inkorrekt återrapportering. I möjligaste utsträckning försöker vi 

kontrollera och göra revision där det är möjligt i syfte att säkerställa kvalitet. Vår inköpspolicy och vår 

code of conduct ställer krav på val och utvärdering av partners och samarbeten i syfte att mitigera 

risker. 

Nedan beskrivs de olika insatser Muslim Aid Sweden har arbetat med och bidragit till samt de 

effekter dessa har gett i form av resultat. 

Året 2020 

Auktioner 

Varje år genomför vi ca 2-4 onlineauktioner där ändamålet varierar beroende på hur det ser ut i 
världen när det kommer till exempelvis naturkatastrofer, krig och konflikter samt 
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utbildningsmöjligheter. Auktionerna bedrivs på Instagram där vi har ca 100 produkter/tjänster 
som auktioneras ut under en veckas tid. Alltid en succé med ett insamlingssnitt på 100 000 - 150 
000 kr per auktion. Ändamålet för årets två stora auktioner var matpaket till familjer i Jemen och 
matpaket till familjer drabbade av den kraftiga explosionen i Beirut. 

 

Jemen 

Konflikten i Jemen har pågått i över fem år och 
eskalerar. Det är den värsta humanitära krisen 
vi har världen över. Våldet har tvingat 
miljontals familjer att fly och lett dem till 
extrem fattigdom, på randen till svält. 
Situationen är katastrofal och vi har försökt 
bistå med den hjälp vi kan. Vi har försett 
hungriga familjer som är på flykt i Jemen med 
matpaket som räcker i en hel månad. Utöver 
matpaketsutdelning så har det även byggts två 
brunnar med solpaneler för att förse människor 
med dricksvatten. 
 
 
 

 

Pandemin 

Under pandemin har vi bland annat varit med och initierat nätverket Trygga Järva där viktiga 
samhällsaktörer samverkar. Bland andra Spånga-Kista församling, Fryshuset, Tillsammans för 
Sverige, Kista Träff träffas regelbundet för att ständigt kunna uppdatera varandra kring det rådande 
läget och för att kordinera gemensamma insatser i samhället. 

 

En stödlinje upprättades dit man kunde ringa 
och be om hjälp för att handla mat, hämta ut 
mediciner  på apoteket eller bara för att prata 
en stund över telefon. 

 

Många har drabbats hårt av pandemin och 
många människor har blivit av med sitt 
levebröd. Matpaket och klädpaket de      lades 
ut både i Sverige till hemlösa men även till familjer som drabbats av att skolor stängt ner och där 
ekonomin blivit ansträngd pga utebliven skollounch för barnen. Matpaket delades även i länder 
som Sri Lanka, Kambodja med flera under Ramadan och Qurbani kampanjerna.  

 

Utbildningscenter i Mataban - Somalia 

Under våren tog MAS över finansieringen av ett utbildningscenter för fattiga och försäldralösa barn 
i Mataban, Somalia. Vi gav 140 000 SEK i stöd så att centret kan underhålla 4 lärare och ca 70 barn 
under ett år. 

Resultat 

Partner: Jemen Aid / MA USA 

Projektets längd: 1 månad 

Medel: 210 000 SEK 

Sektor: Familj / Mat distribution 

Mottagare: 1800 personer (ca 257 familjer) 

 

Resultat 

Partner: Trygga Järva 

Projektets längd: Pågående 

Medel: Volontärer 

Sektor: Assistans 

Mottagare: ca 100 personer 

 

Resultat 

Partner: Jemen Aid / MA USA 

Projektets längd: 3 månader 

Medel: 90 000 SEK 

Sektor: Familj / WASH 

Mottagare: 720 personer (ca 144 familjer) 
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Ramadan 
Under den sista veckan av april månad inleddes 
fastemånaden Ramadan. Ramadankampanjen är 
vår överlägset största kampanj på året. På grund 
av den rådande pandemin fick vi ställa om våra 
planer helt inför Ramadan och fokusera på 
kreativa kampanjer online. Därför la vi lite extra 
vikt på sociala medier samt sms-utskick där vi 
kampanjade för exempelvis matpaket för en 
familj under hela Ramadan, allmosor, eid-
presenter till barn världen över samt kampanjer för utsatta människor i många  olika länder bland 
annat Syrien, Kambodja och Bangladesh. Där mat, rent vatten, medicin, bränsle, boende m.m. var 
prioritet. Under Ramadan engagerade sig många volontärer genom att hjälpa till att covidsäkert 
arrangera blombud som var väldigt uppskattat av människor. Vi är tacksamma över våra 
volontärer som visade prov på ett   stort engagemang och kreativitet, de var verkligen en viktig del 
för att göra arbetet möjligt för oss under  Ramadan. 

 

 

Resultat 

Partner: MA Cambodia 

Projektets längd: 1 månad 

Medel: 90 000 SEK 

Sektor: Familj & mat 

Mottagare: 750 personer 

 

Resultat 

Partner: Stand with Syria 

Projektets längd: 1 månad 

Medel: 300 000 SEK 

Sektor: Familj & mat 

Mottagare: 10 000 personer 

 

Resultat 

Partner: EDAS,Bangladesh 

Projektets längd: 1 månad 

Medel: 500 000 SEK 

Sektor: Familj & mat 

Mottagare: 5000 personer (1000 familjer) 
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Cyklonen Amphan 
Den förödande cyklonen Amphan drog in över Bangladesh med vindstyrkor på över 30 m/s. Enligt 
FN drabbades 10 miljoner människor varav 500 000 blev hemlösa. Muslim Aid fanns på plats för 
att förse de drabbade med rent vatten, måltider, grundläggande hygienprodukter samt sjukvård. 

 

 
 

 

Sommar på Kista torg 
Under tre veckors tid anordnade Muslim Aid tillsammans med Spånga-Kista församling, Fryshuset, 
Tillsammans för Sverige, Kista Träff, Kista Galleria och flera andra organisationer inom nätverket 
Trygga Järva aktiviteter samt kostnadsfri lunch varje vardag för ungdomarna under sommarlovet. 
Man  kunde exempelvis spela spel, basket, fotboll, pyssla eller bara fika eller ta en korv eller 
burgare från grillen under lunchtid. Ett härligt inititiativ där många goda krafter gått samman och 
skapat meningsfulla och oerhört uppskattade aktivtiteter samt arbetstillfällen för ett antal unga 
sommarjobbare. Ett projekt som ämnar att leva vidare många år framöver. 
 
Länk till artikel om projektet: https://www.mitti.se/ettsthlm/sommarjobb-pa-torget-starker-banden-

over-religionsgransen/reptfz!H5VFUdkUJ1c9E@KViU84eA/ 
 

 

 
 

Resultat 

Partner: EDAS,Bangladesh 

Projektets längd: 2 månader 

Medel: 120 000 SEK 

Sektor: Humanitär hjälp 

Mottagare: 3250 personer (650 familjer) 

 

Resultat 

Partner: Sv Kyrkan, Fryshuset, Kista Träff, 

Kista Galleria 

Projektets längd: 3 veckor 

Medel: 170 000 SEK 

Sektor: Mat & Ungdomsaktiviteter  

Mottagare: 200 personer x 15 dagar =  3000 

personer 

 

https://www.mitti.se/ettsthlm/sommarjobb-pa-torget-starker-banden-over-religionsgransen/reptfz!H5VFUdkUJ1c9E@KViU84eA/
https://www.mitti.se/ettsthlm/sommarjobb-pa-torget-starker-banden-over-religionsgransen/reptfz!H5VFUdkUJ1c9E@KViU84eA/
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Qurbani 
Den näst största kampanjen på året är Qurbani och 
kommer i anslutning till pilgrimsfärden och 
muslimernas andra högtid. Pga. pandemin utgick 
den sedvanliga Qurbani-tour till olika städer där vi 
delar ut kampanjmaterial samt giveaways. 
Pandemin gjorde så att våra onlinekampanjer blev 
än viktigare och resultatet blev över förväntan för 
denna kampanj. Mycket mat och högtidspresenter 
delades ut till behövande världen över vilket ledde 
till många leenden och ett värdigt Eid al-Adha 
firande. Via MAUK och våra fältkontor delades mat 
ut i ca 10 länder (Bosnien, Cambodia, Palestina, Indien, Indonesien, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, 
Syrien och Jemen). 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

Partner: Muslim Aid UK samt fältkontor 

Projektets längd: 3 veckor 

Medel: 1 000 000 SEK 

Sektor: Mat 

Mottagare: 241 000 personer (49 426 

familjer) 
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Beirutexplosionen 

Stora delar av Libanons huvudstad Beirut slogs i 
spillror av en explosion vars storlek saknar 
motstycke i närtid. Hundratals dog och tusentals 
skadades. Hundratusentals fick sina hem förstörda 
då förödelsen var enorm. Libanon var sedan 
tidigare inne i en ekonomisk kris som förvärrades 
av pandemin. Muslim Aid har varit delaktiga i att 
ge förnödenheter, skydd, sjukvård och tak över 
huvudet till de drabbade. 

 

 

Jordbävning Izmir 
Den stora jordbävningen med magnitud 7.0 
inträffade i närheten av Izmir, Turkiet och 
skördade liv och efterlämnade många skadade. 
Hus rasade samman och människor blev hemlösa. 
Detta var den största jordbävningen i området 
sedan 1968. Muslim Aid agerade snabbt och kunde 
via partners få ut viktiga förnödenheter till de 
drabbade. 

 

 

Giving Tuesday 
Under Giving Tuesday valde vi att dedikara donationerna till behövande barn världen över. Främst 
till våra skolkit projekt i Bangladesh och Syrien. 
 
 

Syrien 
Miljoner oskyldiga familjer har betalat priset för 
politiska spänningar och har förlorat sina nära och 
kära samt sina hem. Sjukhus, skolor och andra 
inrättningar har blivit stillastående eller förstörda. 
Mat, rent vatten och elektricitet är en bristvara. För 
miljontals människor i Syrien kantas vardagen av 
svält, sjukdomar och våld. För de som befinner sig i 
konflikten är sårbarheten mer än bara bomber som 
förstör deras hem. Muslim Aid arbetar aktivt i 
Syrien via vår samarbetspartner Stand With Syria 
och levererar nödhjälp till de som är fångade i 
oroligheterna. Donationerna går till måltider, 
täcken och madrasser under vintern, uppvärmning 
och bränsle, hygienkit samt mediciner. 
 
Under året byggdes en lekpark för barn i ett 
lägerområde med närmare 2000 familjer som har 
flytt inbördeskriget. Vi samlade även in och 
skickade kläder till sammanlagt 300 barn och 500 kvinnor.  

Resultat 

Partner: Penny Appeal 

Projektets längd: 1 månad 

Medel:  70 000 SEK 

Sektor: Humanitär hjälp 

Mottagare:  625 personer ( 125 familjer) 

 

Resultat 

Partner: Akçev 

Projektets längd: 2 månader 

Medel: 100 000 SEK 

Sektor: Humanitär hjälp 

Mottagare: 565 personer (113 familjer) 

 

Resultat 

Partner: Stand With Syria 

Projektets längd: 4 månader 

Medel: 970 000 SEK 

Sektor: Barn 

Mottagare: 5760 barn (1920 familjer) 

 

Resultat 

Partner: Stand With Syria 

Projektets längd: 2 månader 

Medel: 200 000 SEK 

Sektor: Humanitärhjälp 

Mottagare: 2500 personer (500 familjer) 
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Skolkits 
Under slutet av 2020 har våra fantastiska volontärer engagerat sig oerhört mycket för att trygga 
barns utbildning i främst Bangladesh men även i Syrien. Målet med kampanjen var att dela ut 1 
000 skolkit i Bangladesh samt 500 i Syrien med nödvändigt material för att eleverna ska kunna gå 
i skolan eller kunna inkluderas i någon form av utbildning. Volontärerna var kreativa i att skapa 
innehåll för våra sociala medier. Bland annat utfördes ett virtuellt lopp med tre distanser att 
välja mellan (2, 5 eller 10 km) och man fick välja om man ville springa eller promenera. Skolkiten 
delades ut i början på 2021. 

 
 
Vinterkampanj 

På sedvanligt sätt är Vinterkampanjen något som 
står oss varmt om hjärtat varje år. Varma hjärtan 
är en återkommande kampanj för de hemlösa på 
våra gator i Stockholm. Under december 2020 
utfördes utdelningen i samverkan med nätverket 
Trygga Järva samt projektet Be Near The 
Homeless. 

Resultat 

Partner: EDAS,Bangladesh 

Projektets längd: 2 månad 

Medel: 220 000 SEK 

Sektor: Utbildning barn 

Mottagare: 900 barn 

 

Resultat 

Partner: Be Near The Homeless 

Projektets längd: 1 vecka 

Medel:  40 000 SEK 

Sektor: Kläder & Mat 

Mottagare:  200 personer 

 

Resultat 

Partner: Stand With Syria 

Projektets längd: 2 månader 

Medel: 100 000 SEK 

Sektor: Utbildning barn 

Mottagare: 500 barn 
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Kampanjen Varma hjärtan drivs även för 
behövande världen över, bland annat 
Afghanistan, Jemen, Syrien & Bangladesh under 
vinterkylan. Under projektets gång sker utdelning 
av bland annat uppvärmning, bränsle, filtar, 
näringsrik mat, vinterkläder samt medicin. 

 

Framtidsutsikter 
Pandemin har varit tuff för oss alla men även fört med sig en del positiva ting. Bland annat har 
den tvingat oss att vara kreativa och tänka utanför boxen och vår trygga zon. Muslim Aid har 
under 2020 arbetat hårt för att människor så enkelt och snabbt som möjligt ska kunna donera 
online till våra viktiga kampanjer för behövande som vi har världen över. Med stolthet 
presenterade vi bättre siffror online än tidigare år och vi märker att Muslim Aid har blivit ett 
namn att beakta även när man vill bidra till olika projekt online. Våra aktiviteter och dess kvalité 
med olika partners har uppmärksammats i bland annat massmedia och fler har därför varit i 
kontakt med oss för att utföra diverse aktiviteter samt projekt tillsammans. 
 
Målsättningen är att försöka förbättra och skruva upp onlineinsamlingen ytterligare under 2021 
men även försöka finna sätt att nå ut till den äldre generationen som vi brukade nå ut till i form 
av besök till föreningar, organsationer osv. innan pandemin. Vi vill även expandera 
verksamheten ytterligare och på allvar bygga en stabil grund för att inom en snar framtid kunna 
få institutionella bidrag inom både Sverige och EU. 
 
Om allt går enligt planerna och pandemin mattas av under 2021 vill vi undersöka om det finns 
ett intresse i våra nordiska grannländer att samarbeta med Muslim Aid Sverige. Målet under 
2021 är även att hitta nya kreativa sätt att få folk engagerade i välgörenhetsarbetet samt hitta 
alternativa källor till intäkter. Vi vill utforma en strategi för hur vi kan engagera företagare i 
välgörenhetsarbetet för att bygga vidare på den enorma potential Muslim Aid Sverige har att 
hjälpa ännu fler människor i nöd världen över 

 

Effekter på längre sikt som vi vill åstadkomma 
MAS vill främja ett inkluderande civilsamhälle som kan kräva och bevaka att mänskliga rättigheter 

följs. MAS jobbar för att stärka demokratin genom att öka det politiska deltagandet av kvinnor och 

andra grupper i samhället som utsätts för diskriminering. Då vi tillsammans med andra ideella 

organisationer delar synen att civilsamhällets utrymme hotas kommer vi göra allt vi kan för att 

motverka denna negativa trend. MAS strävar efter att utveckla kapaciteten i den egna 

organisationen för att kunna stödja samarbetsorganisationerna i att utveckla sin kapacitet. 

Därigenom kommer resurserna att användas effektivare och nå ännu fler människor, snabbare. Vårt 

mål är att utvecklas och utveckla kontinuerligt. Vi vet att utveckling inte går att beskriva linjärt och 

därför rustar vi vår organisation för att kunna jobba på flera fronter samtidigt och aldrig ge upp 

även om vi möts av motgångar då och då. Detta är en självklar grundprincip för oss som en 

trosinspirerad organisation. 

 

 

Resultat 

Partner: MA USA / Afghanistan 

Projektets längd: 1 månad 

Medel:  140 000 SEK 

Sektor: Kläder & Mat 

Mottagare:  2900 personer (580 familjer) 
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6 Ekonomi 

6.1 Kostnader 2020 
Verksamhetens totala kostnader för 2020 var 9 790 000 kr. 

Kostnaderna under 2020 uppdelat i; insamlingskostnader (Insamlingskostnader vid insamling från 

allmänheten) som uppgick till kr 1 346 000 kr; skickade donationsmedel för projekt uppgick till 

summan 5 196 000 kr; administrativa kostnader uppgick till 1 422 000 kr.  

 

7 Utvärdering av prestationer och resultat 

Muslim Aid arbetar i enlighet med de så kallade Istanbulprinciperna. Bl.a. innebär det att genomföra 

all verksamhet så effektivt som möjligt. Då Muslim Aid är en relativt ung organisation  så vet vi värdet 

av att vara en lärande organisation och utvärderar regelbundet verksamheten för att se på vilket sätt 

den kan förbättras. Detta bidrar till att öka medvetenheten och effektiviteten samtidigt som det ger 

oss möjlighet att nå våra uppsatta mål. Dessutom kan resurserna användas på ett mer 

ändamålsenligt sätt så att det stärker och utvecklar programmen. 

Insamlade medel under 2020 ökade omsättningen med 3,5 MSEK och det visar att organisationen 

klarade av att ställa om och hantera den förändrade situationen som Covid pandemin innebar. 

Det långsiktiga utvecklingsarbetet och de humanitära insatserna följs upp i fält för att säkerställa att 

resurserna används korrekt och att de uppfyller uppsatta mål. Vi gör regelbundna fältbesök för att 

säkerställa god kvalitet i verksamhet och relation med rättighetsbärare. 

MAS har ett system för hantering av klagomål. Det möjliggör för anställda, samarbetspartners, 

rättighetsbärare och allmänheten att uppmärksamma ledningen på eventuella felaktigheter i 

verksamheten och/eller att personal bryter mot våra regler. 

Varje år följer styrelsen upp strategi och gör en risk analys enligt policy. Detta hjälper organisationen 

att vara förberedd på händelser som kan uppstå och sen kunna hantera och riskminimera. 

Som en mindre organisation med färre än 10 anställda och ungefär lika många volontärer så skulle 

prestationerna kunna vara betydligt bättre. Samtidigt bör det beaktas att steget från en lokal aktör 

till en nationell/global aktör, som var ett av målen under året, är stor och det finns fallgropar. En av 

dessa fallgropar är att nyckelpersoner blir extra viktiga under övergångsperioden och sjukdomar och 

annan frånvaro skapar svårkompenserade inkomstbortfall. Särskilt tydligt blev detta under Covid-

pandemin där en nyckelperson drabbades av Covid och fick sjukhusvård.  

Ett digitalt arbetssätt eftersträvas då det har gett positiva resultat. Under pandemin har det 

dessutom varit helt nödvändigt. Detta sätter press på organisationen och arbetsmetoderna behöver 

ses över och anpassas till den nya verkligheten med få fysiska möten och många onlinemöten. Det 

innebär bl.a. att den psykosociala arbetsmiljön behöver stärkas med regelbundna avstämningar för 

att personalen ska må bra och orka prestera. Korttidsarbetsreformen har också inneburit färre 

arbetade timmar vilket leder till ännu färre fysiska möten. 
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Under 2021 kommer det att undersökas om det finns ett intresse hos givare i våra nordiska 
grannar att samarbeta med Muslim Aid Sverige. Framför allt ser vi Danmark som första anhalt. 
 
Målsättning under kommande år är även att hitta nya kreativa sätt att få folk engagerade i 
välgörenhetsarbetet samt hitta alternativa källor till intäkter för att bygga vidare på den enorma 
potential Muslim Aid Sverige har att hjälpa ännu fler människor i nöd världen över. 
 
Vi ska bli en organisation som är flexibel i sin möjlighet att nå ut på flera platser genom att ha 

kapacitet att nå de 5 största städerna samt 10 småstadsregioner i Sverige. En organisation som 

tilltalar och engagerar den yngre såväl som den äldre givaren genom kreativa aktiviteter och 

kampanjer.  

Målsättningen för MAS långsiktigt är att bygga en stabil organisationsgrund för att: 

- kunna hjälpa människor i nöd varhelst de befinner sig 

- kunna arbeta förebyggande så att samhällen blir mer motståndskraftiga mot kriser 

- bidra till att uppnå ekonomiska och social rättvisa samt en rättvisare distribution av världens 

resurser 
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Muslim Aid Sweden 
Köpenhamnsgatan 4 
164 42 Kista 
Telefon: 079-332 24 80 
Mail: info@muslimaid.se 
Web: www.muslimaid.se 
 
Swish: 900 4771 
PG: 900 477-1 
BG: 900-4771 
 
Verksamheten kontrolleras av  
Svensk insamlingskontroll 

phone:020-59%2059%2059
mailto:info@muslimaid.se
http://www.muslimaid.se/

