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Namn:   Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse 

Organisationsnummer: 802424-9396 

Juridisk form:  Stiftelse 

 

Vad vill organisationen uppnå: 

Mercy Ships verksamhetsidé är att utifrån en kristen livssyn och Jesu exempel vara en 

tjänare och tjäna andra.  Med ett personligt engagemang, ansvar, medkänsla och 

kompetens, medverkar vi till att de mest behövande i utvecklingsländerna får kvalificerad 

medicinsk sjukvård och utbildning. 

Mercy Ships fyra värdegrunder är:  

 Älska Gud,  

 Älska och tjäna andra,  

 Ha respekt för andras integritet, 

 Att var ett föredöme för vad vi säger och gör  

Med hjälp av volontärers professioner skapas förutsättningar att utveckla länders kapacitet 

till egen sjukvård. Nästan 300 svenskar har idag arbetat kortare eller längre perioder på 

sjukhusfartygen sedan starten 1978. Det är livsförvandlade för patienter men även för personalen 

som får uppleva stor tillfredsställelse i att se människors liv förvandlas.  

 

Organisatoriskt sammanhang: 

Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse är en självständig organisation som leds av en styrelse. 

Styrelsen utses och entledigas av styrelsen, dock äger välgörenhetsorganisationen Mercy Ships 

International, med säte i Texas, USA, alltid rätt att utse en ledamot. 

Enligt våra stadgar skall ändamålet främst främjas genom att lämna bidrag till annan juridisk person 

inom den internationella rörelsen Mercy Ships International. 

Mercy Ships International har funnits sedan 1978 och äger och driver världens största civila 

sjukvårdsfartyg Africa Mercy som har en besättning på ca 450 personer som jobbar med Mercy Ships 

olika program och verksamhetsområden. Alla jobbar som volontärer där 50% av vår besättning på 

skeppet är sjukvårdspersonal och 50% har andra funktioner. Skeppet Africa Mercy verkar i de 

fattigaste länderna och hamnarna i Afrika och ger gratis kirurgi och utbildning. Skeppet har 80 

vårdplatser och 6 operationssalar och bedriver högspecialiserad sjukvård. Mercy Ships i har idag 

betjänat över 2,4 miljoner människor med livsförvandlande ögonoperationer, tandsjukvård, läpp- och 

gomspalt operationer, ortopedi, plastik, allmän kirurgi och gynekologi. Många kurser har hållits på 



Benin och Kamerun under 2017, t ex i ledarutbildning, specialistutbildning inom bl.a. anestesi med 

sövningsteknik, klumpfot och gynekologi för flera läkare och sjuksköterskor. Mercy Ships bedriver 

också kurser i ekologisk odling, hygien, kurser i sterilisering av instrument mm. Africa Mercy 

tjänstgjorde i Benin januari-juni 2017 och från augusti till december 2017 i Kamerun.   

 

Strategier för att uppnå målen: 

Mercy Ships International formulerar en femårig Strategisk Marknadsplan som uppdateras varje år. 

Mercy Ships Sverige bidrar genom att göra en sådan plan för den svenska marknaden. Planen består 

av mål och strategier för insamlade medel, rekrytering av volontärer för fartyget, utveckling av lokal 

organisation, media etc.  

 

Kapacitet och kunnande: 

Styrelsen har tillsatt en Sverigechef med kompetens och erfarenhet att arbeta för organisationens 

målsättning. Övrig medarbetare har tillsats utifrån kompetens inom marknadsföring. Administrativa 

sysslor utföres av volontärer med kunskap inom detta område.  

Med hjälp av volontärers professioner skapas förutsättningar att utveckla länders kapacitet till egen 

sjukvård. Nästan 300 svenskar har idag arbetat kortare eller längre perioder på skeppet sedan starten 

1978. 

Organisationens framsteg: 

Mercy Ships Sverige insamlingsstiftelse har varit verksam i många år. Sedan 2014 har vi blivit mer 

kända genom bl.a. medverkan i SVTs program Landgång. Vi har ökat vårt insamlingsresultat betydligt 

och därmed lika mycket vårt bidrag till arbetet som utförs i vår Internationella organisation.  

I november 2017 startade vi en kampanj för att öka vår privata givar bas i Sverige. Resultat var över 

förväntan med ca 1700 nya givare på kort tid. Vi kommer att fortsätta driva denna kampanjen under 

2018 och 2019. Med en bredare och större givar bas kan vi utveckla organisationen i Sverige och 

därmed bidra mer till vårt ändamål – rekrytera volontärer och insamling till våra program på vårt 

sjukhusfartyg. 

Vi har också nått ut till företag och skapat engagemang som utvecklats till partnerskap på olika sätt. 

Denna form av partnerskap är något vi ser ut mycket positiv utveckling i, framförallt med företag 

inom den marina sektorn där det finns en naturlig koppling till vårt unika sjukhusfartyg. Det mest 

framgångsrika samarbetet är med Stena Line. Detta uppmärksammades i maj 2018 på FRIIs 

Insamlingsforum där vi tilldelades priset ’Bästa Företagssamarbete 2017’. Detta sporrar oss att 

fortsätta utveckla våra företagssamarbeten utifrån denna modell där vi skapar stort engagemang 

både bland anställda som ledning i företaget. 

Vad har åstadkommits: 

Mercy Ships Sverige samlade in 4,6 miljoner kronor under 2017 och har under året använt totalt 

3,60 miljoner kronor till ändamålet, varav 3,1 miljoner kronor skickats till Mercy Ships international, 

USA.  



Gåvofördelning till ändamålet under 2017, 2016, 2015 och 2014 

Ändamål 2017 2016 2015 2014 

Besättningsstöd 369 320 334 250 354 660 172 200 

Allmän kirurgi 3 900 61 216  7 800 

Barnsjukvård 15 300 161 210 119 543 8 150 

Infrastrukturuppbyggnad            1 500 

Kvinnors hälsa 4 100 129 728 90 315 1 600 

Ögonsjukvård 5 300 4 330    21 250 11 800 

Ansiktsoperationer   10 500  

Övrig kirurgi 33 850 10 180 143 700 6 000 

Övriga 
programkostnader/Där det 
bäst behövs 

 
 

2 681 126 

 
 

2 565 890 

 
 

878 052 

 
 

640 950 

Mobilisera volontärer 575 055 392 488 374 775 151 841 

Total 3 687 951 3 659 296 1 992 575 1 001 841 

 

Nyckeltal för Mercy Ships internationellt var över 80 % till ändamålet under 2017 och Mercy Ships 

Sverige har ett nyckeltal på 80 % till ändamålet. Den svenska verksamheten har för 2017 bidragit med 

3.114 tkr och för 2016 med 3.267 tkr. Detta bidrag motsvarar för 2017 0,7 % och för 2016 0,65 % av 

den internationella organisationens utbetalda medel för ändamålet. 
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