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Love and Hope är en svensk hjälporganisation som arbetar mot barnsexhandel. Vår 

verksamhet finns i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal. Vi arbetar utifrån en 

kristen värdegrund som bygger på alla människors lika värde.

I projektländerna arbetar vi både med att förebygga att barn hamnar i sexhandel 

och med att rädda och hjälpa de barn som redan sålts. Vi arbetar tillsammans med 

lokala organisationer och i vissa fall även med myndigheter för att rikta hjälpen dit 

den bäst behövs.
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KONTAKT
08-121 303 00

info@loveandhope.org

ADRESS
Love and Hope, Box 163, 

576 24 Sävsjö

HEMSIDA
www.loveandhope.org

VIKTIGA NUMMER
Bankgiro: 900-5067

Swish: 900 5067

ORG.NUMMER
802420-5968

FOTO
Om inte annat anges så är alla foton 

tagna av Love and Hope.
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2019 var ett händelserikt år på många 
sätt. Ett år då vi alla på Love and 
Hope fick en förnyad motivation och 

inspiration till att sträcka ut våra händer ännu 
mer för att hjälpa människor som farit illa. 
Några minnen som speciellt fastnat är när vi 
fick besked om att 14 flickor i Nepal befann 
sig i en risk till att bli sålda. Vi hade svårt 
att finansiera hjälp till dessa 
flickor men då klev en givare 
i Sverige in och berättade att 
han och hans familj kunde 
ta ett ekonomiskt ansvar. Det 
var väldigt berörande och 
under sista veckan i maj kom 
flickorna till ett av Love and 
Hopes hem. Deras glädje går 
inte att beskriva och de är så 
tacksamma över att få en trygg 
plats att bo på, en utbildning 
och en ny framtid. 

UNDER SLUTET AV året befann vi oss i 
Indien. Vid barnhemmet som vi är med och 
driver frågade en liten flicka på 10 år om hon 
kunde få prata med mig en liten stund. Vi satte 
oss ner på en trappa och hon började berätta 
för mig om hur föraktade hon och hennes 
mamma varit. Hur mamman tvingades in i 
prostitution och hur eländigt livet var inne på 
bordellområdet. Hennes ord berörde mig djupt 
och hon lät så vuxen trots sin unga ålder. När 
hon hade berättat klart så kom en tacksamhet 
från henne som gjorde att mina tårar trängde 
fram. En tacksamhet över att vara fri och att få 

gå i skolan. Den här flickans stora dröm är nu 
att kunna befria sin mamma ifrån bordellen.

DET FINNS SÅ många berörande berättelser 
och det finns så många liv som vi tillsammans 
kunnat rädda under 2019. Och det är det 
som driver oss. För vid sidan av den där 
kampen sker segrar då vi tillsammans med 

dig kan rädda utsatta kvinnor och barn ut från 
sexhandeln.

NU GÅR VI in i 2020. Arbetet kommer kretsa 
kring bordellområdena i Indien och utsatta 
byar i Nepal. Vi vill ta ytterligare steg för att 
komma till kärnan av den här problematiken 
och erbjuda hjälp och räddning ifrån detta 
mörker. Tack kära vän för att du står med oss. 
Tack för din omsorg och ditt trogna givande 
som skapar en ny framtid för dem som inte har 
någon röst.

Låt oss fortsätta rädda liv!

Mikael Alfvén

VERKSAMHETSLEDARE OCH GRUNDARE

LEDARE

När hon hade berättat klart så kom en tacksamhet 

från henne som gjorde att mina tårar trängde fram. 

En tacksamhet över att vara fri och att få gå i 

skolan. Den här flickans stora dröm är nu att kunna 

befria sin mamma ifrån bordellen.

“
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Våra mål

LOVE AND HOPES MÅL ÄR ATT:

• Rädda människor som fallit offer för trafficking och barnsexhandel.

• Lokalisera och hjälpa de som ligger i riskzonen att bli offer för trafficking och barnsexhandel.

• Hjälpa människor (enligt föregående två punkter) med ett hem, mat, vård och utbildning.

• Motverka orsakerna till att människor riskerar att bli offer för trafficking och barnsexhandel. 

• Hjälpa lokala samhällen i fattigdom och nöd. 

SAMT NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT:

• Bedriva information och opinionsbildning i frågor som rör trafficking och barnsexhandel, 

enskilt eller tillsammans med andra organisationer. 

• Stödja forskning och utbildning inom trafficking och barnsexhandel.

• Mottaga medel och gåvor för ovan nämnda verksamheter eller för investering i fast egendom, 

inventarier och utrustning för att brukas till samma verksamhet men på längre sikt.

Detta har gjorts under 2019 

för att uppfylla målen

• Räddningsaktioner

• Barnhem

• Familjehem

• Sjukvård

• Ny vattenförsörjning

• Opinonsbildande texter

• Utbildning

• Distribution av gåvor i bordellområden

• Safe haven

• Yrkesutbildning

• Gränsstationer

• Hemstöd



Med modiga steg går 12-åriga Alka 
ut på scenen. Framför henne sitter 
omkring 400 prostituerade kvinnor. 

För inte så länge sen kallade hon bordellen sitt 
hem.  

HENNES MAMMA BLEV såld in i sexslaveriet 
och efter en tid hämtades också Alka till bor-
dellen. Mamman berättade då för Alka att hon 
inte fick lämna rummet. Hon låste in sin dotter, 
dag som natt, och bara ibland tilläts hon gå ut. 
När mamman sedan kom tillbaka till rummet 
brukade flickan gråta i hennes famn och fråga; 
Mamma, var har du varit någonstans?

MEN NU STÅR hon där på scenen vid en av 
Love and Hopes julinsatser i bordellområdet. 
Hon greppar tag i mikrofonen och med stadig 
röst säger hon: 

”IBLAND TITTADE JAG ut genom mitt fönster. 
Och jag brukade tänka på hur min pappa 
förändrades hela tiden. Många bilar kom till 
mitt område. Många pappor kom till mitt hus, 
men ingen kom för att hjälpa mig. De kom för 
andra saker och för att förstöra min familj. Men 
jag trodde pappor var sådana. En dag kom en 
bil in i området. Mannen i bilen kom för min 
skull, han berättade för mig att jag har många 
pappor i Sverige och i Norge. Nu vet jag vad 
en familj är och jag vill tacka för att jag blivit 
räddad och fått en framtid.”  

Mamma, var har du varit?

ALKA KLIVER NER från scenen. Det tar inte 
lång tid innan en lång kvinna kommer fram. Det 
är Alkas mamma. Hon går fram till sin dotter 
och kramar om henne. Hon vägrar släppa 
taget. Samtidigt rinner tårarna nerför hennes 
kinder. Tiden stod stilla på ett bordellområde i 
Indien.

IDAG ÄR MAMMAN fri från bordellen, efter 
att ha gift sig med en tidigare kund. Alka bor 
med åtta andra flickor på ett av våra barnhem. 
Kanske sitter hon vid sitt nya fönster. Utanför 
finns inte längre några onda män. Mörkret 
förlorade och bakom det där fönstret ser vi en 
lycklig 12-årig flicka med hela världen framför 
sig. 

UNDER JULEN HJÄLPTE Love and Hope över 
1200 kvinnor och barn vid tre bordellområden. 
Samtidigt fick hundratals utsatta barn i Nepal 
en meningsfull julklapp. 

NU GÅR VI målmedvetna in i 2020. Vår 
önskan är att kunna fortsätta hjälpa och rädda 
människors liv.

Jonatan Alfvén

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

FOTO: NATANAEL ALFVÉN
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Indien

LOVE AND HOPES ARBETE I INDIEN
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Indien är ett land där utvecklingen går i 
rasande fart. På bara 70 år har landet med 
över 1.3 miljarder invånare förvandlats till 

en ekonomisk gigant på världskartan. Bara 
på 2000-talet har ekonomin ökat 6 gånger i 
storlek och på bara ett årtionde har man lyckats 
få ut 270 miljoner människor ut ur fattigdom. 
Varje minut lyfts 12 indiska medborgare ut 
ur fattigdomen. Numera har också varje 
by tillgång till elektricitet och omkring 600 
miljoner människor har tillgång till internet. 
Det finns mycket gott som sker, men samtidigt 
är frågan om barnsexhandel, sexslaveri och 
bordellområden väldigt långt nere på agendan. 
Det kan tyckas märkligt då det inte finns något 
land i världen som är i närheten av att ha så 
mycket slavar som Indien. Globe Slave Index 
menar att det rör sig om nästan 8 miljoner 

Landet

slavar och andra siffror visar att det är över 1 
miljon barn som utnyttjas i sexhandeln. Ännu 

märkligare kan det tyckas vara då den indiska 
lagen egentligen förbjuder bordellområden 
och att barns kroppar ska säljas. Men man ser 
igenom fingrarna, man tillåter hallickarna att få 
fortsätta bedriva sin verksamhet genom att hitta, 
lura och sedan sälja kvinnor och barn till alla 
de kunder som varje år förnedrar dessa utsatta 
offer.

Arbetet i Indien

FLICKHEM OCH POJKHEM

Love and Hope driver ett flickhem och ett 
pojkhem i Indien. Totalt bor det 21 barn på 
barnhemmen och många av barnens mammor 
är prostituerade och lever på bordeller. 

LOVE AND HOPE ENGLISH SCHOOL

Love and Hope driver även en skola för 49 
barn. De allra flesta barnen som går på skolan 
kommer från ett bordellområde och vi hjälper 
även deras mammor regelbundet genom att 
distribuera ut förnödenheter. 

BORDELLOMRÅDEN

Vi arbetar i tre bordellområden. I ett av dessa 
arbetar vi med sjukvård till de prostituerade 
kvinnorna. Vi hjälper även 26 kvinnor med HIV 
och på alla områdena anordnar vi regelbundet 
samlingar för barnen.

MAITI INDIA & SKOLA

Vi har under 2019 också stöttat upp ett 
flickhem med 15 flickor samt sponsrat en skola 
med över 400 barn. Vi har även stöttat upp 
organisationen Maiti India som räddat många 
utsatta kvinnor och barn ut ur sexslaveriet.

8 miljoner slavar & över 

1 miljon barn i sexhandeln
“
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På bara några år har Love and Hope invigt 
två barnhem, en skola och startat upp 
ett arbete på tre bordellområden. När 

ett arbete växer i snabb takt är det viktigt att 
jobba fram starka strukturer och en vision som 
är långsiktig. 2019 var ett år av stabilitet. Det 
var ett år där arbetet skulle stärkas och där vi 
kunde lägga tid på de befintliga projekt som vi 
har. Vid sidan av det regelbundna arbetet på 
barnhem, skola och i bordellområden har vi 
lyckats kostnadseffektivera arbetet. Vi har hittat 
smidigare lösningar på problem och byggt upp 
en långsiktig plan för Love and Hope India.

Stabilitet och 

långsiktighet

Under 2019 har vår 
samarbetsorganisation Maiti India 
lyckats rädda många utsatta kvinnor och 

barn. En av alla som har räddats var en 19 årig 
tjej. Hon togs från Nepal till ett bordellområde 
i Indien där hon hölls fången. I början på 
april räddades hon efter att ha varit slav i 18 
månader. På Love and Hopes barnhem finns 
barn vars mammor är prostituerade. Vi har 
lyckats ta barnen ifrån bordellområden för att 
skydda dem att hamna där deras mammor är. 
Samtidigt håller vi kontakt med mammorna och 
de är så tacksamma att vi hjälper dem att ta 
hand om deras barn. 

Räddningsaktioner och 

barnhem

Love and Hope English School har fått ett 
väldigt gott rykte. Här får barn som lever 
på ett bordellområde chans att lyckas i 

livet. Sociala och kulturella faktorer gör att 
många i samhället ser ner på dessa barn. Men 
när samhället föraktar dessa barn försöker vi 
göra det direkt motsatta. Vi vill ge dem alla 
potentiella försättningar för att deras drömmar 
ska slå in. Vi vill lyfta dem, uppmuntra dem 
och visa dem deras höga värde. Vi tror att 

Kö till skolan

utbildningen är en väg ut ur fattigdom, men 
även en väg ut ur sexslaveriets onda cirkel. 
Samtidigt vill många fler mammor att vi ska 
börja ansvara för deras barn. De vill att deras 
barn ska få en utbildning som kan rädda barnet 
men även en dag kanske dem själva. Det har 
gjort att kön till skolan är lång. Det går idag 
49 barn på Love and Hope English School. Vi 
hoppas dock i framtiden att kunna hjälpa ännu 
fler barn att få utbildning.

I bordellområdena sprids sjukdomen HIV. Om 
en prostituerad kvinna smittas och en kund 
begär att få köpa ett oskyddat sex är det 

svårt för kvinnan att säga nej. Om hon gör det 
kan kunden förstå att hon har HIV, varpå ryktet 
sprider sig om detta och hon står utan kunder. 
Och får inte kvinnan några kunder så får hon 
ingen inkomst vilket i sin tur leder till att hon 
kan få svårt att överleva. Det har varierat lite, 
men under året kunde vi hjälpa mellan 25–30 

HIV

kvinnor som har HIV. Vi hjälpte dem månadsvis 
genom att köpa in mat och andra förnödenheter 
till dem. Två kvinnor lämnade oss tragiskt. Den 
ena i början på året, den andra i slutet av 
året. Den sistnämnda hette Shanti, hon var en 
nepalesisk kvinna i 30 års åldern. För drygt två 
år sedan fick vi möjlighet att börja hjälpa henne 
men under en fredag i november 2018 orkade 
inte kroppen mer och sjukdomen tog till slut 
hennes liv. 
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VI GÅR NU in i ett 2020 där fler 
bordellområden frågat om Love and 
Hope kan komma och hjälpa. Vi har 

genom tillit och förtroende fått så många 
ingångar att arbeta emot den här mörka 
industrin. Kölistan är lång till skolan, till barnhem 
och vi har fått möjlighet att hjälpa fler kvinnor 
med HIV. Fler bordellområden står öppna, och 
vi har fått möjlighet att starta ett träningscenter 
mitt i ett bordellområde. Vi kommer inte ha 
möjlighet att gå igenom alla de här dörrarna 
under 2020, troligen inte heller under 2021. 

Framtiden 

Men dörrarna finns där. Möjligheterna finns 
där. Vi tror på små steg, en tanke om en 
långsiktighet som gör att vi inte rusar in i 
något vi inte kan hantera. Både finansiellt och 
strukturellt. Vi hoppas kunna göra nya saker 
i Indien i framtiden. Vi hoppas kunna hjälpa 
fler utsatta människor. Men det behövs vishet 
och långsiktighet. Vi vill lägga en grund för 
ett arbete som ska hållas vid liv och som ska 
rädda så många fler utsatta kvinnor och barn i 
framtiden.

BILDER FRÅN JULFESTEN PÅ LOVE AND HOPE ENGLISH SCHOOL 2019.
FOTO: NATANAEL ALFVÉN
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Nepal

LOVE AND HOPES ARBETE I NEPAL

FOTO: NATANAEL ALFVÉN
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Nepal är till ytan lika stort som en 
tredjedel av Sverige och gränsar till 
Kina i norr och Indien i söder. Det 

bor 31 miljoner människor i landet. Drygt 80 
procent av dem bor på landsbygden. Nepal 
är ett av de fattigaste och minst utvecklade 
länderna i Asien. Större delen av landet täcks 
av berg och sju av världens tio högsta berg finns 
i Nepal, däribland Mount Everest. Drygt 80 
procent av befolkningen är hinduer. Hinduismen 
består av olika kaster. De högsta kasterna 
har tidigare åtnjutit privilegier och ägt en stor 
del av landets tillgångar samt haft makten i 

Landet

landet. Under många år präglades Nepal av 
politisk instabilitet. Konflikten mellan maoister 
och regeringen tog slut 2006. Monarkin 
avskaffades 2008 och republik infördes. 
Därefter följde flera år av politisk instabilitet, 
innan en ny konstitution antogs 2015. Som en 
följd av det hölls det fria val 2017 och en ny 
demokratisk regering tillsattes. Sedan dess har 
det politiska läget sakta men säkert stabiliserats. 
I augusti 2018 antogs nya civil- och rättslagar, 
som har lett fram till tydligare och strängare 
straff för sexualbrott mot barn.

Arbetet i Nepal

Vi är med och driver ett barnhem i västra 
Nepal och ett i närheten av huvudstaden 
Katmandu. Totalt är det 64 barn som får hjälp. 
I Katmandu har vi under året hjälpt 11 tjejer 
med utbildning och i fattiga byar i västra Nepal 
har över 150 barn fått hjälp med skolgång. 

Vid sidan av det har vi även under året stöttat 
upp organisationen 3 Angels i deras arbete att 
bedriva barnhem, men även deras familjehem 
och att rädda kvinnor och barn vid gränsen till 
Indien.

2019 var ett år där vi kände att arbetet 
tog nya steg. Året präglades av många 
positiva händelser men också en del 

sorgliga händelse. Vi har fått se på mycket nära 
håll hur fattigdomen i byarna lett till att barn 

Nya steg i arbetet

säljs eller att utsatta barn dör av kyla eller brist 
på medicin. Men framförallt så har vi fått väldigt 
många nya öppningar där vi kunnat hjälpa 30 
nya barn med skolgång, mat och boende. 
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BILDER FRÅN JULFESTEN I NEPAL 2019.
FOTO: NATANAEL ALFVÉN
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I Nepal finns det ett kastsystem, vilket gör det 
extremt svårt för vissa folkgrupper att kunna 
få jobb, gå i skola eller äga mark. Denna 

problematik leder till stor fattigdom, och denna 
fattigdom leder till att kvinnor och barn säljs 
in i sexhandeln. Antingen i byarna eller på 
bordeller i Indien. 

VI KÄNDE INFÖR 2019 att vi måste fokusera 
mer på de byar där detta problem finns. Vi 
har därför under året varit runt i 9 olika byar 
där vi samlat på oss information och hjälpt 
många människor. Hjälpen kan vara allt ifrån 

Problematiken i byarna

att vi hjälper barn att få gå i skolan till att vi 
hjälper en by att få rent vatten, vilken minskar 
sjukdomar. 

VI KAN SE en stor skillnad på byar vi har 
arbetat i under en längre tid och de byar vi 
precis börjat arbeta i. I de byar där vi arbetat 
längre kan vi se hur människohandeln minskat 
kraftigt. Vårt mål är att först och främst hjälpa 
kvinnor och barn, men vi drömmer att även i 
framtiden kunna vara med och hjälpa byarna 
utvecklas och få upprättelse. 

Vi är tacksamma att vi Under 2019 kunnat 
öppna ett par nya projekt. Tillsammans 
med Pingst Skövde har vi varit med och 

startat ett stort vattenprojekt i en av byarna där 
den utsatta folkgruppen Badi lever. Vi lyckades 
dra ett rör flera kilometer så att byn skulle kunna 
få rent vatten.

UNDER SLUTET AV 2018 fick vi kontakt med 
en by i västra Nepal. Vi åkte dit och träffade 
en mormor som hade hand om 15 barn. När 
vi pratade mer med kvinnan så visade det sig 
att alla hennes döttrar jobbade på bordell i 
Indien. Mormorn tog nu hand om barnbarnen 

Nya projekt som startats

och för att undvika att dessa barn skulle säljas 
till bordellen kände vi att vi ville hjälpa dessa 
barn. Det var en komplicerad process. Till en 
början så fick vi inte ta barnen över 12 år för 
dom behövde hon till ett arbete. Hennes tanke 
var att de barnen var redo att börja sälja sig 
i byarna och sedan säljas till Indien. Efter 
några månaders kamp och övertalning så fick 
vi under 2019 alla 15 barnen till ett barnhem. 
Vi är så tacksamma över detta och över att 
se barnens steg i livet. De är så tacksamma, 
deras ögon skiner av glädje och deras framtid 
ser så ljus ut.

Vi går nu in ett spännande 2020 där 
arbetet börjar stabilisera sig. Vi kommer 
under 2020 fokusera mycket på att 

bygga upp starka strukturer i arbetet och även 
finna långsiktiga planer. Vi vill fortsätta kunna 
hjälpa de allra mest utsatta i samhället. Vi vill 
kunna nå ut till nya byar och hitta sätt att stoppa 
sexhandeln. 

Framtiden ser ljus ut

VI ÄR SÅ tacksamma att vi har fått en sådan 
god kontakt med folk i landets regering. De 
visar sin tacksamhet för våra tankar, idéer och 
ett samarbete har redan påbörjats. Vi tror, 
ber och hoppas att situationen ska förändras 
för de allra mest drabbade i Nepal. Att 
kastsystemet, fattigdomen och andra sociala 
orättvisor slås tillbaka och att vi tillsammans 
kan fortsätta rädda liv i detta utsatta land.
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BARNHEM
PÅ SRI LANKA har vi varit med och sponsrat 
ett barnhem och stöttat upp med hjälp. Arbetet 
har varit både preventivt och kurativt. 

DAGCENTER
Vi har även varit med och sponsrat två 
dagcenter vid teplantager. Dessa dagcenter 
har gett hjälp till fattiga barn när deras 
föräldrarna varit ute och arbetat på 
teplantagerna. Dessa center har varit mycket 
uppskattade.

AVSLUT
Under 2020 kommer vi inte sponsra något 
arbete i landet. Detta beslut har tagits i 
samråd och samtycke med den organisation vi 
sponsrat.

Sri Lanka

ARBETET OCH AVSLUT I BANGLADESH
Vi har försökt att få igång ett eget arbete 
i Bangladesh. Det har gjorts några 
punktinsatser för att hjälpa utsatta kvinnor 
och barn. Men det har varit motigt och då vi 
inte har lyckats att etablera oss i landet har 
den svenska styrelsen tagit ett beslut att under 
2020 avsluta arbetet i landet.

Bangladesh
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Jonatan Alfvén tilldelas 

Elise Lindqvist-priset 2019

Priset tilldelas Jonatan Alfvén för hans starka 
insatser för att bekämpa sexhandeln med 
barn. Sedan han som 20-åring besökte Nepal 

och mötte de utsatta flickorna, har han med stor 
passion ägnat sig åt att förebygga och bekämpa 
sexindustrin. Jonatan står inte bara bredvid och 
förfasas över mörkret utan han tänder ljus genom 
att kavla upp ärmarna och jobba, både på plats 
i bordellområden i Indien och i Sverige med 

opinionsbildande arbete. Hans arbete genom Love 
and Hope är beundransvärt och min förhoppning 
är att många ungdomar skall följa hans exempel. 
Jonatan har fortsatt kämpa utan att låta sig 
nedslås, trots hårt motstånd de senaste åren, vilket 
visar på hans starka karaktär och att han verkligen 
menar allvar,” säger Elise Lindqvist.

Jag är så glad och tacksam för den här fina 
utmärkelsen. Elise är min stora förebild, hon 
är Sveriges Moder Teresa och att få motta 

hennes pris är väldigt berörande. Vi får aldrig 
sluta kämpa, vi behöver fortsätta att stå upp för de 
svaga och föra de utsattas röster vidare,” säger 
Jonatan Alfvén.”

...utan han tänder ljus genom att kavla 

upp ärmarna och jobba, både på plats 

i bordellområden i Indien och i Sverige 

med opinionsbildande arbete.

“
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Förvaltning

VERKSAMHETSKOSTNADER
Verksamhetskostnader delas in i följande funktio-
ner: ändamåls-, insamlings- och administrations-
kostnader. Organisationen har så kallade sam-
kostnader som är gemensamma för ändamåls-, 
insamlings- och administrationsfunktioner. 

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Ändamålskostnader är sådana kostnader 
som kan hänföras till Love and Hopes syfte 
och ändamål enligt dess stadgar. I posten 
ändamålskostnader ingår även lönekostnader 
och administrativa kostnader för personal i 
samband med uppföljning av verksamheten. 
Till ändamålskostnader räknas även kostnader 
för opinionsbildande verksamhet, under 
sådant förhållande är framställandet av 
informationsmaterial en ändamålskostnad. 
Hit räknas även de ändmålsfördelade 
samkostnaderna. 
 

INSAMLINGSKOSTNADER
Detta är den kostnad som varit nödvändig för 
att generera intäkter, det vill säga direkta kost-
nader för insamlingsarbetet. Här ingår kostna-
der för att uppmuntra och inspirera människor 
att bidra till Love and Hopes verksamhet. 
Insamlingsarbetet innefattar kommunikation 
med såväl befintliga som nya givare. Hit räknas 
reklam, annonser, lönekostnader i relation till 
insamling, utskick och liknande aktiviteter. Till 
insamlingskostnader hör även kostnader för 
varumärkesbyggande samt de insamlingsförde-
lade samkostnaderna. 

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Administrativa kostnader är sådana som behövs 
för att administrera organisationen och utgör en 
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här 
ligger kostnader för bokföring, redovisnings- och 
revisionskostnader, administrativa system, löne-
kostnader för den administrativa personalen samt 
de administrationsfördelade samkostnaderna. 

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verksamhetsledaren för Love and Hope, organisationsnummer 
802420–5968, avger härmed följande förvaltningsberättelse för 
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK.

128%

11%

12%

ÄNDAMÅL 128%

INSAMLING 11%

ADMINISTRATION 12%
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ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Ändamålsbestämda medel inom eget kapital 
utgörs av tidigare insamlade medel som ännu 
ej utnyttjats. 

INTERN KONTROLL OCH KONTROLL AV 
VERKSAMHETEN I FÄLT

Samtliga av våra mottagare rapporterar regel-
bundet till Love and Hope om hur kanaliserade 
medel används och återkopplar löpande med 
redogörelser för hur verksamheten fortlöper. 
Love and Hope besöker själva, eller tillsam-
mans med mottagande organisation, de olika 
arbetena i Asien för att förvissa sig om att 
medlen använts enligt ändamålet. Resor av 
denna typ genomförs flera gånger per år. Love 
and Hope utför även slumpvis utvalda stick-
prov, där vi efterfrågar vad kostnaden varit för 
en specifik kategori samt kontrollerar rimlighe-
ten i detta mot kollegor i branschen. En auk-
toriserad revisor kontrollerar Love and Hopes 
ekonomi för att säkerställa en god kontroll.  

Allmänt om 

verksamheten

ORGANISATION
Love and Hope är en ideell organisation som 
vid årets slut hade 18 medlemmar. Organisa-
tionen har sitt säte i Märsta, Sigtuna kommun, 
Stockholms län. 

Organisationsnummer: 802420–5968
Adress: Box 163, 576 24 Sävsjö
Telefon: 08-121 303 00
Hemsida: www.loveandhope.org 
E-post: info@loveandhope.org 
Facebook: loveandhopesweden
Instagram: loveandhopesweden
 

STYRELSE
Styrelsen har haft 5 protokollförda samman-
träden under året. Love and Hopes styrelse 
består av följande:
Andreas Stark, ordförande

Anders Romhagen, vice ordförande
Per-Olof Öqvist, kassör
Sara Öqvist, sekreterare
Mikael Alfvén, ledamot
Ing-Marie Alfvén, ledamot
Emma Larsson, ersättare

Styrelsens medlemmar uppbär inga arvoden.

REVISOR
Auktoriserad revisor är Erik Emilsson.
Revideco AB, Drottningholmsvägen 22, 
112 42 Stockholm. 

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Love and Hope har 90-konto, vilket inne-
bär en kvalitetssäkring att gåvorna används 
på rätt sätt. Ett 90-konto utfärdas av Svensk 
Insamlingskontroll. Deras syfte är att verka 
för att offentliga insamlingar för humanitära, 
välgörande, kulturella och andra allmännytti-
ga ändamål sker under betryggande kontroll, 
att insamlingar inte belastas med oskäliga 
kostnader, att sunda marknadsföringsmeto-
der används på insamlingsområdet samt att 
ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll 
utvecklas.

Love and Hopes 90-konton är följande:
PG: 900506-7 och 900523-2
BG: 900-5067 och 900-5232
Swish: 900 5067

SYFTE OCH ÄNDAMÅL
Föreningen är en icke vinstdrivande insam-
lingsorganisation på kristen värdegrund. Vårt 
syfte är att, enskilt eller i samarbete med loka-
la organisationer, i Asien:

• rädda människor som fallit offer för traf-
ficking och barnsexhandel

• lokalisera och hjälpa de som ligger i 
riskzonen att bli offer för trafficking och 
barnsexhandel

• hjälpa människor (enligt föregående 
två punkter) med ett hem, mat, vård och 
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utbildning
• motverka orsakerna till att människor 

riskerar att bli offer för trafficking och 
barnsexhandel 

• hjälpa lokala samhällen i fattigdom och 
nöd 

Samt nationellt och internationellt:

• Bedriva information och opinionsbildning i 
frågor som rör trafficking och barnsexhan-
del, enskilt eller tillsammans med andra 
organisationer. 

• Stödja forskning och utbildning inom traf-
ficking och barnsexhandel.

• Mottaga medel och gåvor för ovan nämn-
da verksamheter eller för investering i fast 
egendom, inventarier och utrustning för 
att brukas till samma verksamhet, men på 
längre sikt.

Resultat och ställning

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Verksamheten finansieras huvudsakligen ge-
nom insamlade privata medel från enskilda gi-
vare och faddrar. Vi bedriver insamling genom 
föreläsningar, nyhetsbrev, tidningen Rum 56 
och sociala medier. Vi har även företag som 
har anslutit sig till företagsavtal eller annonse-
rar i vår tidning. Vi tar även emot gåvor från 
företag, kyrkor, organisationer och Second 
Hand-butiker. 
 

NYCKELTAL PÅ KOSTNADER
Av våra insamlade medel har under året:
• 128 % använts till ändamålskostnader
• 12 % använts till administrationskostnader
• 11 % använts till insamlingskostnader
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2017

19 189
13 637
18 040

2016

23 709
31 912
17 221

2019

4 656
 8 300
12 521

2018

9 152
 7 505
16 952

Flerårsöversikt

Resultat och ställning (tkr)
Balansomslutning
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

Ändamåls-
bestämda medel

9 510 632

-9 408 741

101 891

Balanserat
kapital

8 235 559
- 4 183 497

4 052 062

Summa
kapital

8 337 450
- 4 183 497

4 153 953

Ingående balans
Årets resultat
Utnyttjande av 
ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämning 
av medel
Utgående balans

 
Förslag till disposition
 
Till årsmötets förfogande står
Balanserat kapital 
Ändamålsbestämda medel 
Årets förlust
Summa eget kapital 
   
 
Styrelsen föreslår att det ansamlade överskottet 
disponeras så att i ny räkning överföres 

Balanserat kapital 
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital

8 235 559
101 891

-4 183 497
4 153 953

4 153 953

4 052 062
101 891

4 153 953

Förändringar i eget kapital

Förvaltning

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med noter.
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2

3
4

5

2 700
7 471 823

30 439
7 504 962

-14 718 795
-775 129

-1 458 048
-16 951 972

-9 447 010

68 158
-29 888
38 269

-9 408 741

-9 408 741

2 400
 8 176 492

121 639
8 300 531

-10 596 659
-730 015

-1 194 810
-12 521 484

-4 220 953

50 012 
-12 556
37 456

-4 183 497

-4 183 497

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

2018-01-01
-2018-12-31

Not2019-01-01
-2019-12-31Resultaträkning



Love and Hope Årsredovisning 2019 23

40 907
5 000

0
45 907

4 609 743

4 655 650

4 655 650

24 000
9 181

227 500
260 681

8 891 814

9 152 495

9 152 495

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

2018-12-312019-12-31 Not

4 052 062
101 891

4 153 953

50 811
42 951

102 375
305 560
501 697

4 655 650

Eget kapital
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 235 559
101 891

8 337 450

122 514
38 111

112 565
541 855
815 045

9 152 495
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Noter

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3).
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed 
de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som 
organisationen erhållit eller kommer att erhålla 
för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas, om inget särskilt anges nedan, till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas.
 
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt 
när de erhålls. En gåva som intäktsförts redo-
visas antingen som en tillgång eller en kostnad 
beroende på om gåvan förbrukas direkt eller 
inte. Gåvor som organisationen avser att sta-
digvarande bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar.

Övriga gåvor redovisas som omsättningstill-
gångar. Gåvor värderas som huvudregel till 
verkligt värde. I de fall organisationen lämnat 
en ersättning för att erhålla gåvan minskas gå-
vans värde med ersättningen.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära 
för organisationen. Med övriga intäkter avses 
främst medlemsavgifter och sjuklönekostnader. 

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande 
funktioner: ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader. Organisationen 
har så kallade samkostnader som är 
gemensamma för ändamåls-, insamlings- och 
administrationsfunktioner. 
 
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som 
kan hänföras till Love and Hopes syfte och 
ändamål enligt dess stadgar. I posten ända-
målskostnader ingår även lönekostnader och 
administrativa kostnader för personal i sam-
band med uppföljning av verksamheten. Till 
ändamålskostnader räknas även kostnader för 
opinionsbildande verksamhet, under sådant 
förhållande är framställandet av informations-
material en ändamålskostnad. Hit räknas även 
de ändmålsfördelade samkostnaderna. 

Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för 
att generera intäkter, det vill säga direkta kost-
nader för insamlingsarbetet. Här ingår kostna-
der för att uppmuntra och inspirera människor 
att bidra till Love and Hopes verksamhet. 
Insamlingsarbetet innefattar kommunikation 
med såväl befintliga som nya givare. Hit räknas 
reklam, annonser, lönekostnader i relation till 
insamling, utskick och liknande aktiviteter. Till 
insamlingskostnader hör även kostnader för 
varumärkesbyggande samt de insamlingsförde-
lade samkostnaderna. 

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs 
för att administrera organisationen och utgör en 
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. 
Här ligger kostnader för bokföring, redovis-
nings- och revisionskostnader, administrativa 
system, lönekostnader för den administrativa 
personalen samt de administrationsfördelade 
samkostnaderna. 

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av 
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2019

6 823 610
1 352 882
8 176 492

2019

3
6
9

2 104 098
749 044
(92 862

2 853 142

2019
8 228 763
1 566 212

391 363
410 321

10 596 659

2019

12 441
114

12 555

Not 2 Gåvor

Gåvor redovisade i resultaträkningen  
Gåvor privatpersoner
Gåvor företag och ideella organisationer
Summa

Not 3 Verksamhetskostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Löner samt sociala kostnader inklusive 
pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader

Not 4 Ändåmålskostnader
Direkta kostnader/utbetalningar
Indirekta personalkostnader och sociala avgifter
Indirekta resekostnader
Opinion och information
Summa

Not 5 Räntekostnader och liknande 
resultatposter

Valutakursförluster
Räntekostnader
Summa finansiella kostnader

2018

5 968 708
1 503 115

7 471 823

2018

1
6
7

1 992 149
724 305
84 184)

2 716 454

2018
11 759 718
 1 710 608

503 964 
744 505 

14 718 795

2018

28 739
1 149

29 888

löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs 
i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats 
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det 
år pensionen tjänas in.

Ändamålsbestämda medel 
Ändamålsbestämda medel inom eget kapital 
utgörs av tidigare insamlade medel som ännu ej 
utnyttjats. 
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Underskrifter

Ödeshög 21 maj 2020

Andreas Stark     Anders Romhagen 
Ordförande     Vice ordförande

Sara Öqvist     Per-Olof Öqvist
Sekreterare     Kassör

Ing-Marie Alfvén     Mikael Alfvén
Ledamot      Ledamot

Revisorspåteckning

  
Vår revisionsberättelse har lämnats
 
 

 
Erik Emilsson     
Auktoriserad revisor
Revideco AB    
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