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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.

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

finns i Indien, Nepal, och Sverige. 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 hjälper även människor som fallit offer för sexualbrott. 

I Indien och Nepal arbetar vi tillsammans med lokala organisationer och i vissa fall även med 

myndigheter för att rikta hjälpen dit den bäst behövs.

Love and Hope
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De flesta av oss känner till Moder Teresa 
som gav hela sitt liv för att hjälpa de 
mest utsatta. Hennes medarbetare fick 

namnet ”barmhärtighetens missionärer”. De 
var en bärare av barmhärtighet. Allt i livet 
handlar om ett val och inte bara en emotionell 
känsla. Hur vi lever våra liv och om vi ser 
människor och nöden runt omkring oss. 

BARMHÄRTIGHET HAR MÅNGA varma 
ingredienser i sig. Det betyder att vara med-
lidsam, godhjärtad och mild. Ömsint, hjälpsam 
och att kunna känna empati med dem som har 
det svårt. Barmhärtigheten är en handling som 
kommer utifrån en kärlek som alltid är aktiv 
och ingripande. 

UNDER DET SISTA året har vi alla ställts 
inför stora utmaningar när det gäller corona-
virusets framfart. Men mitt i allt har vi fått se 
många uttryck för sann barmhärtighet. 

NÄR MÅNGA LED och hade det svårt efter 
att allt stängts ner i Indien, gjorde vårt indiska 
team något fantastiskt. De gjorde en insamling 
bland alla de indiska medarbetarna, för att 
köpa mat till de kvinnor och barn på bordel-
len, som var helt utan. 

VÅR INDISKA ”MAMMA” för arbetet lärde 
alla flickor att sticka och virka, för att sälja 
och sedan använda pengarna till att hjälpa de 
fattiga. De vet var de kommer ifrån och de vill 

nu själva vara med och hjälpa. De är verkligen 
bärare av barmhärtighet. 

VI SOM ARBETAR på Love and Hope har 
även under detta svåra år, gång på gång 
förundrats över er stora barmhärtighet som 
fortsätter att visas i praktisk handling månad 
efter månad. 

NÄR VI UNDER våren gick ut på Facebook 
och berättade om hur svår och ansträngd 
den ekonomiska situationen var för Love and 
Hope, kom det in hela 160 000 kronor! Detta 
blev som en vändning och vi klarade sedan 
året med god marginal. Vi är så tacksamma att 
vi fått se och erfara barmhärtighetens mirakel 
under detta corona-år. 

NI ÄR FANTASTISKA och vi vill verkligen 
säga ett stort tack för allt stöd och alla gåvor! 
Dessa barn och unga kvinnors liv har fått en 
ny vändning och en ny framtid. Låt oss tillsam-
mans fortsätta i barmhärtighet. Det är så vi 
tillsammans förändrar värden. 

TACK ÄN EN gång för din stora insats att 
rädda liv.

ALL KÄRLEK!

Barmhärtighetens missionärer

Mikael & Ing-Marie Alfvén

VERKSAMHETSLEDARE OCH GRUNDARE

LEDARE
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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 människor som fallit offer för sexualbrott, i både Asien och Europa.

• 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 2020 

för att uppfylla målen

• Barnhem

• Utbildning

• Sjukvård

• Matutdelning i fattiga byar

• Matutdelning i 

bordellområden

• Utdelad hjälp till kvinnor 

med HIV

• Utdelad hjälp till 

våldtäktsöverlevare

• Opinionsbildande texter

• Hemstöd



Love and Hope Årsredovisning 2020 5

Jonatan Alfvén

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

I slutet av 2020 började Love and Hope 
arbeta i Sverige. Vi fick möjlighet att hjälpa 
två pojkar som flera gånger blivit våldtagna 

av deras mamma. Övergreppen pågick i 
över ett år och det yngsta barnet var bara 14 
månader när allt började. 

MAMMAN FILMADE ÄVEN de brutala 
våldtäkterna och skickade dem sedan till sin 
dåvarande pojkvän. Han gick nämligen i gång 
på lidandet och dikterade vad hon skulle göra. 
Mannens fantasier hade inga gränser och 
enligt åklagaren fanns det hundratals filmer.  

KVINNAN DÖMDES TILL tio års fängelse 
medan mannen fick 6 ½ års fängelse. Vi kom 
i kontakt med en anhörig till barnens pappa 
och fick förklarat att läget var kritiskt. Den 
senaste tiden hade varit väldigt tuff och den 
ekonomiska situationen svår. När pappan fick 
frågan om vilka behov som fanns så svarade 
han, ”kläder till barnen”. De har verkligen 
gått igenom en mardröm som inga barn eller 
någon förälder ska behöva gå igenom. Men 
mitt i allt detta mörker gjorde vi en insamling 
där över 600 omsorgsfulla människor sa: Vi 
vill hjälpa er!

EFTER INSAMLINGEN ÅKTE vi och träffade 

Första hjälpinsatsen i Sverige

pojkarna och pappan på ett litet fik i Huskvar-
na. Med oss hade vi varje gåva som getts till 
dem. Vi mötte två små busiga pojkar och en 
tacksam fader. Pojkarna berättade glatt vilket 
fika de ville ha och vi satte oss ner. När vi 
hade pratat en stund berättade vi för pappan 
om allt stöd och all kärlek som vi alla har för 
dem. Sedan överlämnade vi presentkort vi 
köpt till kläder, mat, leksaker och till en resa/
resor. 

DET SAMLADES IN omkring 90,000 kro-
nor och varenda krona gick till pojkarna och 
pappan. Tacksamheten var enorm och pappan 
blev så rörd. Det var ett känslosamt möte som 
vi alltid kommer minnas. 

DET HÄR VAR vår första hjälpinsats i Sverige 
och gensvaret var enormt. Det finns verkligen 
något givande och vackert i när vi tillsammans 
agerar och hjälper människor i nöd. Vi är så 
berörda över människors generositet och vi 
hoppas att vi kan fortsätta få vara med att 
hjälpa utsatta överlevare i det här landet.



Love and Hope Årsredovisning 2020 6FOTO: NATANAEL ALFVÉN

Indien

LOVE AND HOPES ARBETE I INDIEN
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Indien har drabbats hårt av covid-19. Landet 
hade under 2020 över 10 miljoner smittade 
och nästan 150 000 döda. Viruset gjorde 

att man till och från valde att stänga ner 
hela landet. Antalet smittade som angetts är 
troligen i underkant då många människor lever 
på landsbygden med begränsad tillgång till 
sjukvård. Många lever även i enorm fattigdom 
och då det kostar att testa sig kan siffrorna 
knappast omfatta alla landets medborgare.

Samtidigt som nya problem drabbar Indien 
så består gamla. Ett av de stora problemen är 
barn som dör i förtid. Redan 2009 tog Rädda 
Barnen fram en rapport som visade att det inte 
finns något annat land i världen där så många 
barn dör i förtid. Varje år dör nära två miljoner 
barn under fem år. Det är ett barn var femtonde 
sekund och hälften av dem dör innan de ens bli-

Indien

vit en månad. Undernäring, neonatala sjukdo-
mar, diarré och lunginflammation är de vanliga 
dödsorsakerna. Skillnaden mellan rika och 
fattiga är enorm, och det handlar inte bara om 
tillgången till sjukvård. De som har det väl ställt 
kan föda sina barn på trygga sjukhus, samtidigt 
som de fattiga mer eller mindre kan tvingas föda 
sina barn på gatan. Rapporten berättar om ett 
omfattande problem som primärt drabbar de 
fattiga i landet. 

Den senaste tiden har antalet covid-19 fall 
ökat i Indien och nu står flera vaccin redo att 
bekämpa viruset. Men när det kommer till de 
två miljoner barn under fem år som dör varje 
år, nej, då finns det inget vaccin tillgängligt. Det 
finns tyvärr ingen konkret plan på att besegra 
den fattigdom som varje år skördar miljontals liv 
i landet. 

Arbetet i Indien

FLICKHEM OCH POJKHEM

Love and Hope driver ett flickhem och ett 
pojkhem i Indien. Totalt bor det 20 barn på 
barnhemmen och många av barnens mammor 
lever i prostitution. 

LOVE AND HOPE ENGLISH SCHOOL

Love and Hope driver också en skola för 45 
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 för de kvinnor som lever 
i prostitution. Vi hjälper 26 kvinnor som har HIV 
och på alla områdena ordnar vi regelbundet 
samlingar för barnen. Under 2020 genomförde 
vi två stora hjälpinsatser där vi distribuerade ut 
stora mängder mat. Över 600 kvinnor fick hjälp. 
Vi delade även ut omkring 1 200 julklappar till 
kvinnor och barn som lever i bordellområdena.
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FILMKVÄLL PÅ FLICKHEMMET I INDIEN.
FOTO: NATANAEL ALFVÉN

Under våren 2020 införde regeringen en 
lockdown och landet har till och från 
varit stängt. Detta innebar att trafiken 

till bordellområdena minskade markant och det 
blev svårare för oss att utföra vårt kontinuerliga 
hjälparbete. Även skolorna stängdes ner i Indien 
och vår engelska skola var inget undantag. 
Vi hittade dock vägar att fortsätta hjälpa i 
bordellområdena och skolan fick skötas digitalt. 
Våra lärare undervisade barnen via en länk, 

Covid-19

med ett positivt resultat. 
Det kanske inte blev det roligaste året för 

barnen på barnhemmen. Däremot har vi båda 
våra barnhem nära grönområden i stadens 
kanske lugnaste del. Här har man möjlighet att 
båda leka och få känna frihet i naturen. Det 
är en total kontrast mot det bordellområde de 
tidigare levde i.

Vi har enorma behov i Indien. Barn vill 
komma bort från bordellområdet till 
barnhemmen och det är kö till vår skola. 

Fler bordellområden har frågat om Love and 
Hope kan komma och hjälpa. Vi har även fått 
nya öppningar att kunna hjälpa fler kvinnor 
som har HIV . Vi kan starta ett utbildningscenter 
mitt inne i ett bordellområde och ge kvinnor 

Framtiden 

en utbildning, som på sikt kan få ut dem ur 
sexindustrin. 

Vårt mål är att under 2021, alternativt 2022 
öppna ett nytt projekt i Indien. Men det behövs 
vishet och eftertanke om vilken dörr vi ska gå in 
i. Vi vill arbeta långsiktigt och bygga ett förtro-
ende där vi hela tiden kan ta steg för att rädda 
fler liv.
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Nepal

LOVE AND HOPES ARBETE I NEPAL

FOTO: NATANAEL ALFVÉN
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Nepal har drabbats väldigt hårt 
ekonomiskt av covid-19. Landet som till 
stor del har sin inkomst från turismen 

har periodvis tvingats stänga ner hela samhället. 
Under 2020 dog drygt 2 700 människor av 
viruset och i kölvattnet av alla dödsfall så har 
mängder av kvinnor och barn tvingats in i 
sexslaveri och barnäktenskap. Ett av de största 
problemen i Nepal är just barnäktenskap och 
det brukar gå till på två sätt. Det ena är att 
föräldrar arrangerar ett äktenskap för att få 
in mer pengar till familjen. Det andra är att 
det kommer en man som charmar barnet och 

Nepal

övertalar henne att gifta sig snabbt med honom. 
Faktum är att nästan hälften av alla giftermål i 
landet, omkring 40 %, är barnäktenskap. Det 
sitter så djupt i traditionerna och det slutar i 
vissa fall inte heller med ett giftermål. Nej, 
flickan tvingas i stället in i sexhandeln då de 
luras av mannen och säljs antingen i byarna, till 
större städer eller till bordellområden i Indien. 
När flickan sedan är borta letar mannen upp 
en ny flicka att gifta sig med, och gör likadant 
med henne. Det är ett fruktansvärt system som 
behöver brytas ner på alla sätt och vis.

Arbetet i Nepal

BARNHEM

Vi har snart arbetat i Nepal i elva år och fått 
vara med och rädda 100-tals tjejer ifrån deras 
öden . Vi har i dagsläget 96 barn som bor på 
något av våra barnhem, och vi stödjer även åtta 
flickor via vår samarbetsorganisation 3 Angels. 
På barnhemmen får flickorna boende, mat och 
kläder och vi ser även till att de får gå i skolan.

HEMSUPPORT

Vi har ett program som vi kallar för hemsupport. 
Här hjälper vi 105 flickor i deras hembyar. 
Dessa barn ligger fortfarande i riskzonen för att 
bli sålda men vi har koll på flickorna dagligen 
och hjälper dem att få en utbildning.  

NUVENTURE

Under 2020 inledde vi ett samarbete med ett 
företag som heter Nuventure. Det här företa-
get hjälper utsatta kvinnor att få ett arbete och 
kunna starta upp sina egna företag. Då vi har 
väldigt många barn i Nepal så behöver vi hitta 
vägar för att en dag få flickorna i arbete. Vi är 
tacksamma till Nuventure för att de redan nu 
kunnat börjat hjälpa några av våra äldre flickor 
och vi hoppas att samarbetet kan fortsätta att 
utvecklas.

2020 blev ett år med många utmaningar. 
Vid ett par tillfällen per år brukar vi låta 
barnen få besöka sina hembyar då de 

får träffa släkt och vänner. När covid-19 kom 
så stängdes skolorna och de flesta barnen reste 
hem. Men då Nepal valde att stänga ner hela 
samhället fastnade barnen i sina byar. Detta 
kunde bli ödesdigert då barnen kommer från 

Ett utmanande år

utsatta byar med omfattande sexhandel och 
bara några veckor efter att Nepal hade stängt 
fick vi ett samtal från en av våra medarbetare. 
Han förklarade att sexhandeln hade ökat 
markant i byarna, främst för att den lilla 
inkomsten de hade innan nu hade försvunnit. Så 
detta blev ett sätt för dem att mer eller mindre 
överleva. 
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Så fort vi fick höra om detta bestämde vi 
oss för att försöka hjälpa dessa byar. 
Vi arbetade intensivt för att säkerställa 

att barnen mådde bra och kontaktade Nepals 
regering och fick tillstånd att köra ut mat till 
byarna. Vi fick vara med och dela ut över ett ton 

Hjälpinsatser

ris på några veckor. Det var ett sätt att sprida 
hopp och motarbeta sexhandel. Det ska även 
tilläggas att alla våra barnhemsbarn klarade sig 
och en tid senare fick vi tillstånd från regeringen 
att ta med dem tillbaka till barnhemmen.

Nu ser vi fram emot att fortsätta följa 
stegen i flickornas liv. Det är fantastiskt 
att se hur de utvecklas och blir 

tryggare i sig själva. Vi ser även fram emot 
att försöka stärka samarbetet med Nevunture 
och se hur vi tillsammans kan fortsätta hjälpa 

Framtiden

utsatta människor. Och vi är tacksamma för de 
goda kontakter vi har med folk inom Nepals 
regering och har påbörjat ett samtal för att 
primärt utveckla fattiga byar i landet. Vi tror att 
framtiden kommer bringa ljus, kärlek och hopp 
till väldigt många utsatta människor i Nepal. 

VI TOG BARNEN IFRÅN ETT AV VÅRA BARN UTE I BYARNA OCH GICK OCH SPELADE FOTBOLL. FÖR DOM ALLRA FLESTA VAR DET FÖRSTA 
GÅNGEN DOM SPELADE FOTBOLL. DET BLEV EN DAG FULL MED GLÄDJE OCH GAV MERSMAK FÖR SPORT I FRAMTIDEN. 
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Sverige har enorma problem med sexualbrott. Av de anmälda våldtäktsbrotten 2019 var det 
41 procent som bestod av våldtäkter mot barn, vilket är en ökning med 35% sedan 2010. 
Under samma tidsperiod har de anmälda våldtäktsbrotten mot vuxna ökat med 51%. Trots att 

våldtäkterna ökar som en lavin kvarstår samma problem. 

• Förundersökningar läggs på hög
• 95% av alla som anmäler får aldrig en rättslig upprättelse
• Offren tvingas själva samla in skadestånd från gärningsmän
• Endast 5% av alla anmälda våldtäktsmän döms
• Förövare får rabatt på desto fler våldtäkter de begått.
• Återfallsförbrytare begår nya våldtäkter mot nya offer.

Sverige

Uppstarten in Sverige

Love and Hope har länge försökt vara en 
kraft mot alla lagar och krafter som slår 
fel mot offren. Vi har opinionsbildat, gjort 

namninsamlingar och träffat politiker. Under 
2020 kände vi att vi ville ta nya steg och börja 

hjälpa mer konkret i Sverige. Vi har därför änd-
rat våra stadgar och i slutet av året gjorde vi vår 
första hjälpinsats då vi hjälpte två barn som farit 
väldigt illa i livet.

Arbetet

Vårt arbete i Sverige kommer bestå av 
punktinsatser och det kommer göras 
insamlingar till utsatta kvinnor och barn. 

Arbetet kommer inte ha några fasta månatliga 
kostnader, utan hjälpen kommer bestå av de 
pengar som samlas in. 

Framtiden

Vi hoppas att varje år kunna hjälpa 
våldtäktsöverlevare i Sverige. Vi vet inte 
i vilken omfattning hjälparbetet kommer 

bli, men vi brinner för det här och vi är tacksam-
ma att det första spadtaget nu är taget.

Sverige

LOVE AND HOPES ARBETE I SVERIGE



Love and Hope Årsredovisning 2020 14

För tio år sen förändrades våra liv för all 
framtid. Mikael Alfvén fick höra talas 
om badifolkets svåra och otroligt utsatta 

situation i Nepal och hans ögon öppnades 
för en dittills okänd värld. En värld som han 
och många andra trodde var utdöd sen 
länge. Slaveriets fruktansvärda verklighet och 
i synnerhet sexslaveriet där unga flickor säljs 
och utnyttjas i en skala som aldrig förr hänt i 
historien. 

DÄR OCH DÅ tog livet en ny riktning, och 
Mikael och senare hela familjen, såg det 
som sin kallelse, sin mission, att informera 
folk i Sverige om slaveriet som fortfaran-
de pågick och var större än någonsin. Men 
ändå högre upp på ordningen var att rädda 
unga människor från detta moderna helvete 
som plågar jorden. Man kan inte annat än 
att påstå att allt startade med en explosion. 
Flera hem startades i Nepal med hjälp av en 
samarbetsorganisation och beredvilligheten 
i Sverige var större än något vi hade förvän-
tat. Gåvor och volontärer strömmade till och 
vi förstod inte vad som höll på att hända. 
Hundratals unga flickor fick hjälp i förebyg-
gande syfte och även flickor som flytt bordel-
ler eller som blivit fritagna i Indien. De kom till 

Kathmandu och fick hjälp med utbildning och 
yrkesträning. 
 
FAMILJEN ALFVÉN BÖRJADE tillbringa 
jularna i Nepal där stora fester hölls och myn-
dighetspersoner och artister kom och deltog i 
festligheterna. Love and Hope (då LoveNepal) 
fick träffa vicepresidenten och andra högt 
uppsatta i Nepal och badifolkets utsatthet 
lyftes fram. I Sverige växte engagemanget för 
var dag och stora event skapades för att lyfta 
Love and Hope och stå tillsammans i kampen 
mot barnsexhandeln. Hundratals svenskar, 
alltifrån unga barn till äldre svenskar, har 
kämpat, skapat och producerat för flickorna i 
Nepal. 

2013 STARTADE VI även en turné genom 
Sverige som väckte stor uppmärksamhet 
runtom i landet. Unga kvinnor från Nepal 
besökte Sverige och deras historier väckte 
något hos svensken som länge hade varit 
stilla. I samband med de olika turnéerna så 
släppte även Love and Hope två omtyckta 
böcker och många kända profiler tog upp 
frågan och visade sitt stöd för Love and Hopes 
arbete. Bara under 2016 publicerades mer 
än 200 artiklar i tv och tidningar i Sverige 

10 år av 

kärlek 

och hopp
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om Love and Hope. Vi hade även en stor och 
otrolig lyckad satsning på Löttorp, Öland som 
samlade hundratals människor utöver ett fem-
tiotal volontärer. Love and Hope befann sig 
på en topp som aldrig tycktes ta slut. Kärleken 
och engagemanget tycktes vara gränslöst. Vi 
beslutade om att byta namn för att inte endast 
förhålla oss till en nation. Love and Hope föd-
des och vi startade projekt i Indien, Sri Lanka 
och Bangladesh. 

SEDAN KOM 2017. Efter mycket vånda 
beslutade vi oss för att lämna samarbetspart-
nern i Nepal. Detta efter att vi fått kännedom 
om grava ekonomiska och moraliska sned-
steg. Det föregicks av månader av samtal men 
ingen önskan till bättring fanns så vi kände oss 
tvungna att lämna. Detta ledde till en massiv 
smutskastningskampanj mot oss i Sverige. Lög-
ner och förtal spreds i media och på sociala 
nätverk. Arbetet i Asien med hundratals barn 
stod på gränsen att försvinna. Hopplösheten 
och fruktan smög sig in i vårt team i Sverige. 
Men likt en fenix reste vi oss ur askan.

NÄR DETTA SKRIVS har det gått tre år och 
nio månader sen fallet och vi kämpar fortfa-
rande för att återställa en viss trygghet. Men 
under den här tiden som varit så tuff fanns det 
alltid eldsjälar i Sverige som fortfarande gav 
allt och kämpade för barnen i Asien. Utan 
dessa hjältar skulle Love and Hope gått under 
och hundratals barn skulle stå utan boende, 
mat och utbildning. 

DET HAR GÅTT tio år. Det har varit en berg 
och dalbana utan dess like. Men vi ämnar inte 
försvinna. Om tio år kommer 20årskrönikan 
och vem vet vilka segrar vi har framför oss. 
När man ska skriva en återblick på de se-
naste åren så är det inte en lätt sak. Man får 
glädjetårar över allt det fantastiska men det 
innebär också sorg. Fast man ibland vill göra 
en historierevision så är det bra att möta sitt 
förflutna även om det gör ont. Love and Hope 
är sina framgångar och motgångar. Vi är där 
vi är på grund av det vi gått igenom. 

TACK FÖR ATT du står med oss. Tack! 

Natanael Alfvén

MEDIAANSVARIG
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Förvaltning

Totalt 87%. Då våra kostnader minskade i 
Indien och Nepal i samband med corona gick 
ändamålskostnaderna ner till 73%. Love and 
Hopes styrelse har dock beslutat att hela årets 
plusresultat på 758 687 ska gå till ändamå-
let under 2021. Detta motsvarar en siffra på 
10,2% av 2020 års intäkter.

VERKSAMHETSKOSTNADER
Verksamhetskostnader delas in i följande funk-
tio-ner: ändamåls-, insamlings- och administra-
tions-kostnader. Organisationen har så kallade 
sam-kostnader som är gemensamma för ända-
måls-, 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 

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verksamhetsledaren för Love and Hope, organisationsnummer 
802420–5968, avger härmed följande förvaltningsberättelse för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK.

73%

5%

9%

ÄNDAMÅL 73%

INSAMLING 5%

ADMINISTRATION 9%
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personalen samt de administrationsfördelade 
samkostnaderna.

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 ka-
naliserade medel används och återkopplar 
löpande med redogörelser för hur verksam-
heten 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 
rimligheten 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 4 protokollförda samman-
träden under året. Love and Hopes styrelse 
består av följande:
Andreas Stark, ordförande
Anders Romhagen, vice ordförande
Per-Olof Öqvist, kassör
Ing-Marie Alfvén, sekreterare
Mikael Alfvén, ledamot
Jonatan 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
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• 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

• hjälpa människor som fallit offer för sexu-
albrott, i både Asien och Europa.

• 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:
• 73 % använts till ändamålskostnader
• 9 % använts till administrationskostnader
• 5 % använts till insamlingskostnader
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2017

19 189
13 637
18 040

2020

5 419
7 437
6 397

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

101 891
-101 891

-

Balanserat
kapital

4 052 062
101 891

758 687
4 912 640

Summa
kapital

4 153 954

758 686
4 912 640

Ingående balans
Utnyttjande av 
ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Utgående balans

 
Förslag till disposition
 
Till årsmötets förfogande står
Balanserat kapital  
Årets resultat
Totalt 
   
 
Styrelsen föreslår att det ansamlade överskottet 
disponeras så att i ny räkning överföres 

Balanserat kapital 
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital

4 153 954
758 686

4  912 640

4 153 954
758 686

4  912 640

Förändringar i eget kapital

Förvaltning

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande noter.
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2

3
4

5

3 500
7 388 918

44 656
7 437 074

-5 392 565
-360 246
-644 069

-6 396 880

1 040 194

-281 508
-281 508

758 686

758 686

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

2019-01-01
-2019-12-31

Not2020-01-01
-2020-12-31Resultaträkning
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40 907
5 000

45 907

4 609 743

4 655 650

4 655 650

-
12 913

12 913

5 406 238

5 419 151

5 419 151

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

2019-12-312020-12-31 Not

4 052 062
101 891

4 153 953

50 811
42 951

102 375
305 560
501 697

4 655 650

Eget kapital
Bundet eget kapital
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 912 640
-

4 912 640

14 603
38  515

130 229
323 164
506 511

5 419 151
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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 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk 
marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
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

2020

5 949 292
1 439 633

7 388 925

2020

2
3
5

1 351 281
424 058
(65 901

1 775 339

2020
3 928 691

 1 130 469
92 466 

230 548 
5 382 174

2020

281 128
380

281 508

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

Ödeshög18 maj 2021

Andreas Stark     Anders Romhagen 
Ordförande     Vice ordförande

Ing-Marie Alfvén     Per-Olof Öqvist
Sekreterare     Kassör

Jonatan Alfvén     Mikael Alfvén
Ledamot      Ledamot

Revisorspåteckning

  
Vår revisionsberättelse har lämnats
 
 

 
Erik Emilsson     
Auktoriserad revisor
Revideco AB    
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