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För att kontinuerligt utvärdera och identifiera den 
högsta möjliga effekt våra insatser har för att nå målet 
om att avskaffa kronisk hunger arbetar The Hunger 
Project med modellen SIPA (Strategic Planning in 
Action). Vi har landspecifika strategier för att på så vis 
säkerställa att lokala förhållanden och behov styr hur 
programmen utformas. Grunden för vår verksamhet 
ligger i den vägledande frågan: “Vad saknas, och som 
om det tillhandahålls, kan skapa ett genombrott för vår 
globala strävan att avskaffa kronisk hunger?”

Vårt arbete med samhällsledd utveckling utgår från tre 
grundkomponenter:

• Vi börjar med kvinnor. En stor del av världens  
problem kopplade till fattigdom beror på att  
kvinnor inte har samma sociala och ekonomiska 
möjligheter som män. Kvinnors och flickors 
egenmakt är nyckeln till hållbar utveckling. I våra 
program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare, 
samhällsledare och entreprenörer på samma 
villkor som män. 

• Gemensam grund och organisering. Genom att  
organisera sig kan människor arbeta tillsammans 
och kämpa mot samma mål. Vi skapar förutsätt- 
ningar för människor att gå samman och ställa 
krav på ett bättre och mer rättvist samhälle.

• Stärkt lokaldemokrati. För att utvecklingen ska 
vara hållbar och långsiktig krävs att politiker, 
beslutsfattare och myndigheter lever upp till sina 
åtaganden. Vi påverkar myndigheter och regeringar 
för att förändra lagstiftning och policys som står i 
vägen för människors möjligheter att bli själv- 
försörjande. Vi utbildar även människor i deras 
demokratiska rättigheter så att de kan göra sina 
röster hörda, utkräva ansvar och bli stärkta i sin 
medborgarroll.

Afrika
I Benin, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Malawi, 
Mocambique, Senegal, Uganda och Zambia bedriver 
The Hunger Project verksamhet inom ramen för 
epicenterstrategin. Epicenterstrategin är en holistisk 
metod för att avskaffa hunger och fattigdom på ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.
 
Genom epicenterstrategin går människor från upp till 
20 byar präglade av fattigdom samman för att tillsam-
mans leda sin egen utveckling mot en framtid där alla i 
området lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt 
liv, som de själva har makt över. 

Stiftelsen The Hunger Project Sverige
Organisationsnummer: 802010-8315 

Allmänt om verksamheten 
The Hunger Project arbetar för att avskaffa hunger 
och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara 
utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i 
fokus. Vi verkar även för att dessa strategier tillämpas i 
länder världen över. Vår vision är en värld fri från hunger 
och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, 
meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över. 
The Hunger Project Sverige är del av en internationell, 
politiskt och religiöst obunden organisation med 
verksamhet i 23 länder. Organisationen driver program i 
13 länder och insamling i 10 länder. 

Verksamheten i Sverige
The Hunger Project Sverige arbetar med insamling av 
medel till internationella program för att avskaffa 
hunger och fattigdom samt med kommunikation, 
opinionsbildning, påverkan och programutveckling.

Stiftelsen registrerades i Sverige 1983 med målet att 
främja ett världsomfattande åtagande att avskaffa 
kronisk hunger. Stiftelsens ändamål är att förvalta och 
fördela de medel som samlas in i Sverige.

Internationell verksamhet
The Hunger Project arbetar med samhällsledd 
utveckling och utgår alltid från att människor ska driva 
sin egen utveckling framåt. Vår roll är att göra detta 
möjligt genom att främja kvinnors deltagande, utbilda 
samt att bistå människor att utforma visioner och 
handlingsplaner så att de kan skapa en framtid fri 
från hunger och fattigdom. För att vårt arbete ska vara 
hållbart över tid, både på individ och samhällsnivå, är 
det avgörande att människor själva leder sin utveckling. 
Våra program utformas därför utifrån människors egna 
erfarenheter och behov.
 
The Hunger Project arbetar med metoden Vision, 
Commitment and Action (VCA) där människor själva 
identifierar sina problem och lösningar. VCA handlar 
om att människorna själva skapar sig en vision om en 
framtid utan hunger, tar ansvar för att förverkliga sin 
vision och utbildas att organisera sig. Det handlar om 
att skapa starka förändringsaktörer som själva driver sin 
utveckling framåt. Metoden främjar aktivt deltagande 
och ägandeskap över den lokala utvecklingen.

Förvaltningsberättelse.
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Strategin skapar synergi mellan olika program som 
fokuserar på hälsa (inklusive förebyggande av hiv och 
aids), utbildning, läs- och skrivkunnighet, näringslära, 
förbättrade jordbruksmetoder och större matsäkerhet, 
mikrofinans samt vatten och sanitet. I ett epicenter 
finns bl.a. en förskola, hälsoklinik, mikrobank och 
utbildningslokaler. 

Förändringsprocessen tar i genomsnitt 8-10 år. Därefter 
når epicentret självförsörjning och The Hunger Project 
avvecklar sin närvaro i området. Ett viktigt mål med 
arbetet är att säkerställa att kapacitet, kunskap och 
ledarskap främjats under åren så att fortsatt utveckling 
är möjlig utan stöd från The Hunger Project. Totalt finns 
122 epicenter i de 9 afrikanska programländerna varav 
57 nått självförsörjning. 

Asien

Indien 
The Hunger Project har sedan 2001 arbetat i Indien för 
att öka kvinnors deltagande och representation i 
demokratiska processer inom lokal politik i Indien. I 
Indien finns ca 600 000 byar som styrs av byråd, vilket är 
den demokratiska instansen i landet närmast 
medborgarna. Konstitutionen som antogs i Indien 1992 
fastställer att minst en tredjedel av de beslutande plat-
serna i byråden ska avsättas till kvinnor vilket möjlig-
gjort för miljontals kvinnor att inta ledande positioner 
i sitt samhälle. Vi driver ett program som stärker de 
kvinnor som valts in i byråden genom utbildningar i 
ledarskap under deras 5-åriga mandatperiod.
 
Sedan 2001 har vi framgångsrikt engagerat och utbildat 
192,000 folkvalda kvinnliga ledare. I nuläget är vi 
närvarande i sex delstater: Bihar, Karnataka, Madhya 
Pradesh, Odisha, Rajasthan och Uttarakhand.

Bangladesh
The Hunger Project har sedan 1990 varit aktiv i 
Bangladesh och är landets största volontärbaserade 
organisation. Verksamheten i Bangladesh genomförs på 
två nivåer; lokal nivå där arbetet fokuserar på att göra 
de Globala målen i Agenda 2030 lokala, samt nationell 
nivå där arbetsinsatserna syftar till att minska korrup-
tion och könsdiskriminering.

På nationell nivå sker arbetet genom att mobilisera 
civilsamhället för påverkansarbete. The Hunger Project 
har grundat och leder nätverken National Girl Child 

Advocacy Forum (NGCAF) som bevakar och driver på 
förändring kring frågor som rör flickors rättigheter samt  
Shujan (Citizens for Good Governance), en 
landsomfattande rörelse som bevakar demokratifrågor 
och korruption.

Bangladesh är indelat i provinser, distrikt, upazillas 
och unions. En union består av flera byar och det är på 
denna nivå, i 185 unions som vi genomför vårt arbete 
med de Globala målen. Att arbeta lokalt är ett sätt att 
säkerställa att arbetet med måluppfyllelsen genomförs 
på gräsrotsnivå.

Latinamerika

Mexiko och Peru
The Hunger Project arbetar med fokus på ursprungs-
befoklingarnas rättigheter i landsbygdssamhällen i fyra 
stater i Mexiko, inklusive Chiapas och Oaxaca som är 
starkt präglade av fattigdom. Vi arbetar även i liten skala 
för att stärka ursprungsbefolkningens rättigheter i Peru 
genom partnerorganisationen Chirapaq, vars arbete 
framförallt är inriktat på att stärka kvinnors ställning. 
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret

Verksamhet i Sverige
I februari 2020 bytte stiftelsen namn från 
Hungerprojektet till The Hunger Project Sverige som ett 
led i att tydliggöra kopplingen till den globala 
organisationen. Även en ny grafisk profil med en ny 
logotyp antogs under året.

Under 2020 har The Hunger Project Sverige satsat 
särskilt på att öka den digitala insamlingen och 
anpassat den svenska verksamheten till digitalt 
genomförande i syfte att efterleva rekommendationerna 
för att minska smittspridning av covid-19. 

Påverkansarbete
Vi har fortsatt att satsa på att utveckla vårt mediala 
arbete och vårt påverkansarbete. Under 2020 har vi 
medverkat i 8 debattartiklar varav 2 skett i samarbete 
med nätverket Concord och 6 skrivits av oss själva. Där-
till har vi producerat 11 pressmeddelanden med nyheter 
från verksamheten.

Vi har medverkat på Policyforum inom Concordnätverket, 
ett forum där civilsamhället samverkar för att driva påver-
kansarbete inför valet 2022. Det är ett engagemang som 
fortsätter under 2021. År 2020 utkom vi med vår första 
egna rapport, “Unga om Hunger”, som undersöker ungas 
syn på hungerfrågan, internationellt utvecklinggsamarbe-
te, ansvar och lösningar. Rapporten spreds inom civilsam-
hället och fick viss medial spridning via sociala medier 
och nyhetsartiklar.

På grund av covid-19 har vi inte medverkat på publika 
evenemang, som MR-dagarna, Järvaveckan och 
Almedalsveckan, likt tidigare år.

Samarbeten för ökad synlighet
Under 2020 utarbetade vi fler företagssamarbeten som 
både ökat intäkterna och gett spridning till nya 
målgrupper. Tillsammans med kocken Frida Ronge 
lanserade vi kokboken Möjligheternas kokbok, där alla 
intäkter går till The Hunger Projects verksamhet. Vi har 
även inlett samarbete med företaget Twistshake som 
har tagit fram barnmatsprodukter där intäkterna går till 
The Hunger Project. Under hösten lanserades dessutom 
en klocka tillsammans med märket Chpo och vi har 
därtill haft bra försäljning av vår svarta ring mot barnäk-
tenskap som görs i samarbete med Ur&Penn. Ringen 
har även bidragit starkt till vår synlighet i sociala medier 
under hashtaggen #ingaflerbarnbrudar.

Inför jul tog vi fram kampanjen “Årets julvärld - en värld 
fri från hunger”. Inom ramen för denna kampanj sålde 
vi en julgranskula som gick bättre än beräknat och tog 
slut på mindre än en vecka. Vi medverkade med reklam 
i tv-kanalen “Godare” samt på sociala medier och fick 
stor spridning av kampanjen. Till vår hjälp hade vi 
flertalet kända personer som bidrog till att sprida 
kampanjen ideellt.

Global verksamhet
Under 2020 arbetade totalt 320 anställda i våra 23 länder, 
varav merparten arbetar i programländerna med imple-
mentering av program för att avskaffa kronisk hunger. 
The Hunger Project arbetar till stor del genom lokala 
volontärer och under 2020 utbildades ytterligare närmare 
48 000 personer för att nå ut med nya kunskaper till en 
större målgrupp i det egna lokalsamhället. Totalt nåddes 
15,9 miljoner människor i 13 länder av vår hunger- och 
fattigdomsreducerande verksamhet under 2020. 

Barnäktenskap
The Hunger Project stärker människor att säga ifrån när 
de ser att flickor är på väg att giftas bort, vi stärker också 
hela samhällen så att flickor inte gifts bort. Ytterligare 
en viktig komponent i arbetet mot barnäktenskap är 
vårt påverkansarbete gentemot lokala myndigheter. Vi 
verkar för att se till att de inför lagar som främjar flickors 
rättigheter och att de lagar som redan finns på plats 
efterlevs.
 
Globalt sett så har barnäktenskapen ökat det senaste 
året. En av orsakerna antas vara att verksamhet som 
syftar till att få bort sedvänjan har avstannat på grund 
av coronapandemin. The Hunger Project har trots det 

Malin Flemström och Frida Ronge på 2020 release  
för Möjligheternas kokbok.
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kunnat hålla igång delar av den verksamhet som syftar 
till att motverka barnäktenskap. Vi utbildar till exempel 
kvinnor och flickor om sina grundläggande rättigheter 
och om farorna med barnäktenskap. I Bangladesh del-
tog över 250 000 personer förra året i utbildningar och 
kampanjer som syftar till att uppmärksamma och 
förhindra barnäktenskap.
 
Vi ser att vårt arbete har effekt. Tusentals barnäkten-
skap stoppas årligen och i våra afrikanska program-
områden har antalet barnäktenskap minskat med 25 
procent.

Afrika
Under 2020 uppnådde ytterligare 10 epicenter i The 
Hunger Projects afrikanska programländer 
självförsörjning. Ett epicenter bedöms som 
självförsörjande först när det når upp till ett antal 
kriterier som mäts i en slututvärdering. När ett epicenter 
har nått självförsörjning avvecklar The Hunger Project 
successivt sin närvaro i området. Den långsiktiga fort-
satta utvecklingen mäts 3–5 år efter självförsörjning i ett 
urval av epicenter för att kontinuerligt utvärdera och 
utveckla strategin. Totalt finns nu 57 självförsörjande 
epicenter som når ut till över 900 000 människor. I dessa 
områden har undernäringen minskat med 39 procent 
vilket lett till att färre än 1 procent av hushållen är 
drabbade av undernäring. I 34 av epicenterområdena 
förekommer inte längre undernäring och i de 
resterande ligger nivåerna på under 1 procent. 

Partnerskap med WaterAid i Malawi
Specialprojektet Att fylla fem, som finansieras av 
Svenska Postkodlotteriet och genomförs i samarbete 
med WaterAid Sverige i Malawi, har fortsatt implemen-
terats under året. Målet med projektet är att fler barn 
ska överleva sin femårsdag samt att utveckla en ny me-
tod för att effektivt arbeta med integrering av nutrition, 
vatten, sanitet och hygien. Det holistiska arbetet för att 
bekämpa undernäring och barnadödlighet i Malawi har 
under 2020 tagit fart. Konstruktionen av klassrum, mat-
salar och kök i sex nya barnhälsocenter har under året 
så gott som färdigställts. The Hunger Project Malawi har 
under året utbildat hälsovolontärer, personal och de 
styrande kommittéerna vid barnhälsocentren. Utbild-
ningsinsatserna riktade mot befolkningen i området för 
att förebygga akut undernäring samt öka kunskapen om 
vikten av vård och rätt näring under och efter graviditet 
har fortsatt. Under 2020 genomfördes även den första 
näringsundersökningen av 3 957 barn under fem år. 

Partnerskap med Naturskyddsföreningen i 
Uganda
Specialprojektet Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk 
startade 2018  och genomförs i partnerskap med 
Naturskyddsföreningen i Uganda.  Det är finansierat 
av Postkodlotteriet och har nu avslutat sitt tredje år av 
implementering. Projektet syftar till att ge småbrukare 
verktyg att gå från ett kemikaliebaserat jordbruk till ett 
kemikaliefritt agroekologiskt jordbruk. Omställningen 
har under 2020 visat på framstående resultat. Totalt har 
230 småbrukare från landsbygdsamhällen i Namayum-
ba och Iganga engagerat sig som ledare i arbetet för att 
öka den biologiska mångfalden. Varje småbrukare odlar 
nu mer än fem grödor per säsong och håller mellan 
tre och fyra olika boskapsdjur på sin mark. Från att vid 
starten av projektet 2018 ha en biologisk mångfald i 
jordbruken på 24 procent visade utfallen från utvärde-
ringen 2020 en motsvarande siffra på 58 procent. Under 
samhällsnedstängningar, till följd av coronapandemin, 
har småbrukarna kunnat förse närliggande hushåll med 
mat – ett resultat av förhöjd självförsörjningsgrad. 
 

Partnerskap med Radiohjälpen i Ghana
Under 2020 fick The Hunger Project fortsatt finansiering 
från Radiohjälpen för att främja god hälsa och minska 
kronisk hunger och fattigdom vid epicentren Adausena 
och Kokobeng i Ghana. Projektet fokuserar på de första 
1000 dagarna av barns liv; från det att modern blir gravid 
till barnets tvåårsdag. Detta är en unik chans att förbättra 
ett barns livsvillkor med hjälp av kunskap om amning 
och rätt kost. Inom ramen för projektet har utbildningar 
genomförts för totalt 2 732 personer inom bland annat 
näringslära, hälsa och sanitet. 2 245 vaccinationer och 2 
108 vikt- och hälsokontroller på barn har genomförts. 

 
Utvärdering av epicenterstrategin tre år efter 
självförsörjning 
Under 2019 inleddes arbetet med att genomföra en 
oberoende utvärdering vid två epicenter i Ghana och 
Malawi för att se hur utvecklingen fortgått mer än tre år 
efter att The Hunger Project lämnat områdena. Utvär-
deringen genomfördes av MDF Training and Consul-
tancy och färdigställdes 2020. Resultaten visar att båda 
samhällena fortfarande använder epicentertjänsterna 
som de själva organiserat. Några av de goda resultaten 
är att hunger och fattigdom fortsätter att minska i hela 
samhället, produktiviteten hos jordbrukarna ökar och 
antalet barnäktenskap minskar kraftigt.
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Asien

Indien
The Hunger Project i Indien har under 2020 fortsatt 
arbetet med att stärka kvinnors ledarskap i byråden i 6 
delstater. Under 2020 deltog totalt 8 900 kvinnor i våra 
program. De folkvalda kvinnorna representerar sina 
samhällen och verkar för att invånarnas intressen blir 
tillgodosedda i högre beslutsfattande instanser. 
Effekterna av de folkvalda kvinnliga ledarnas insatser för 
det lokala utvecklingsarbetet beräknas ha nått över 9 
miljoner människor.

 
Partnerskap med ForumCiv i Indien
The Hunger Project Sverige har programavtalsstatus 
hos Forum Civ sedan 2017 och beviljades programbi-
drag till verksamheten i Indien under en fyraårsperiod, 
2017–2020. Verksamheten i delstaterna Uttarakhand och 
Odisha finansierades under 2020 med bidrag från Forum 
Civ. Under 2020 nåddes totalt 3 874 kvinnor i 595 byråd i 
delstaterna Odisha och Uttarakhand. Ledarskapsutbild-
ningarna ger kvinnorna en möjlighet till en egen identi-
tet och röst och främjar lokala demokratiska processer. 
De invalda kvinnorna har under året varit nyckelaktörer i 
en nationell informationskampanj för att motverka des-
information gällande covid-19 – ett åtagande som stärkt 
kvinnors ledarskapsförmågor i krissituationer.

FCRA (Foregin Contribution Regulation Act)
Under 2020 ändrades lagstiftningen som reglerar 
internationell finansiering (FCRA) till lokala organisatio-
ner i Indien. Med start 2021 tillåts inte längre organisa-
tioner att vidareförmedla internationell finansiering till 
lokala organisationer. The Hunger Project Indien har 
arbetat genom 43 organisationer och kommer under 
2021 anpassa verksamheten enligt den nya lagstift-
ningen.

Bangladesh
The Hunger Project arbetar genom lokala 
volontärnätverk i Bangladesh och har över 100 000 
aktiva volontärer. Volontärena har under 2020 bland 
annat engagerats för att leda initiativet Corona 
Resilient Villages vars fokus varit på preventiva åtgärder 
mot spridningen av covid -19. Volontärerna har även 
tillverkat ansiktsmasker, handsprit, delat ut tvål och 
etablerat handtvättningsstationer i områden präglade av 
fattigdom.
 
The Hunger Project arbetar inte vanligtvis med 
nödhjälp. I samband med coronapandemin har vi dock 
gjort undantag och använt vårt nätverk och våra 
resurser för att se till att familjer som hotas av svält i 

samband med pandemin fått tillgång till mat för dagen. 
Detta har skett genom att koordinera lokala och interna-
tionella insatser i de lokalsamhällen som The Hunger 
Project Bangladesh verkar.

Covid-19
Vår metod för samhällsledd utveckling har visat sig 
fungera särskilt bra när samhällen stängts ned och 
isolerats från omvärlden. I början av krisen låg The 
Hunger Projects prioritering på att säkerställa att 
uppdaterad och rätt information nådde ut till samtliga 
14 500 lokalsamhällen där vi är aktiva. Genom lokal när-
varo och utbildade lokala volontärer kunde vi snabbt 
säkerställa att  information nådde även de mest 
avlägsna byarna. Över 100 000 människor deltog i 
kunskapshöjande workshops inom ämnet vatten, 
hygien och sanitet. 

Vi har under 2020 fokuserat på sex prioriterade 
områden: 
• Skapa medvetenhet och förståelse för hur varje  

individ behöver skydda sig och sina  
medmänniskor.

• Säkerställa tillgång till handtvättanordningar samt 
identifiera och isolera personer med symptom för 
att därefter länka dem till lokala sjukvårdsarbetare.

• Länka pågående humanitära insatser till de hushåll 
som behöver direkt stöd.

• Främja och utbilda i lokala lösningar för att 
öka matsäkerheten och minska risken att fler 
människor hamnar i undernäring eller svält till följd 
av pandemin.

• Stärka lokalsamhällens gemenskap för att  
motverka stigmatisering, spridning av falsk 
information samt motverka våld mot kvinnor och 
barnäktenskap. 

Informationsinsats mot covid-19, Indien, 2020.
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Övriga globala nyheter
Den globala strategin som löpte ut 2020 förlängs med 
ett år och gäller även för 2021.
 
Vårt globala arbete med att sprida kunskap och 
engagemang om samhällsledd utveckling (Community 
Led Development) fortsätter växa och antalet anslutna 
organisationer till nätverket är nu över 70. Nya nationel-
la nätverk har startat i Nigeria och Benin. 
Nätverket har även varit en viktig plattform i arbetet 
med att stärka lokalsamhällen i bekämpandet av 
covid-19 och har bland annat samarbetat med WHO 
och Unicef.

Suzanne Frindt var vd för The Hunger Project globalt 
fram till och med sista mars 2020, därefter tillträdde Lisa 
North, COO, som tillförordnad vd.

Uppföljning och utvärdering
The Hunger Project arbetar med en 
datainsamlingsmetod som kallas ”Participatory 
Monitoring and Evaluation”. Det som särskiljer denna 
metod från andra, och är en central del i vårt arbete, 
är att data återrapporteras tillbaka till samhället. 
Människor värdesätts på så sätt som mer än informa-
tionskällor, de blir aktiva deltagare i utvecklingsarbetet 
och får verktyg att kunna bidra till att arbetet genomförs 
på bästa sätt. Genom att arbeta med metoden skapar vi 
en återkopplingsprocess som sammanlänkar vårt 
programutförande direkt med de förväntningar som 
finns i de samhällen vi verkar. För att lyckas med detta 
jobbar vi alltid ur ett rättighetsbaserat perspektiv med 
lokalt ägarskap. I varje programland där The Hunger 
Project arbetar finns minst en anställd som är 

uppföljnings- och utvärderingsansvarig och som ser till 
att all data registreras i i ett digitalt system. Den infor-
mation som samlas in på gräsrotsnivå samlas ihop och 
analyseras globalt för att sedan skickas tillbaka till pro-
gramländerna. Där synliggörs, granskas och diskuteras 
hur programmen kan utvecklas och förbättras på lokal 
nivå. 

Indikatorer 
The Hunger Project mäter resultat på kvartals-, års- och 
treårsbasis. Indikatorerna läggs in i ett digitalt system 
där anställda löpande uppdaterar det lokala arbetet i 
programländerna. Det vi mäter är: mål, inputs (finan-
siella och mänskliga resurser), aktiviteter (utbildning, 
workshops och samhällsledda projekt), outputs (antal 
utbildade personer, antalet genomförda projekt), out-
comes (ökad tillgång till resurser, stärkt kapacitet) och 
långsiktiga effekter (förbättrade försörjningsmöjligheter, 
utvecklade samhällen, förändringsprocesser). 

Självförsörjning
För att uppnå självförsörjning i The Hunger Projects nio 
afrikanska programländer arbetar vi med epicenter-
strategin. I dag finns totalt 55 epicenter där The Hunger 
Project har aktiv närvaro och ytterligare 57 som nått 
självförsörjandestatus. För att bli självförsörjande finns 
en rad olika kriterier. Bland annat måste epicentret äga 
rättigheterna till marken, ledarna måste vara demo-
kratiskt valda och epicentret måste ha en stadig och 
tillförlitlig inkomst. När ett epicenter nått status som 
självförsörjande fasar The Hunger Project successivt ut 
sin närvaro. I ett urval av de självförsörjande epicentre-
na genomförs utvärderingar tre till fem år efter att The 
Hunger Project lämnat området. 
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Resultat och ställning

Intäkter Sverige 
The Hunger Project Sverige samlar in medel från 
stiftelser, organisationer, företag och privatpersoner. 
Sedan 2017 har vi haft en positiv tillväxt och 2020 landar 
vi på 27,3 Mkr intäkter, en ökning från 25,3 Mkr 2019. 
Detta motsvarar en ökning av intäkterna med 7,9 %. 
Ökningen beror främst på ökad insamling från 
allmänheten.                     

Ett resultat av de ökade satsningarna på digital 
insamling har bland annat resulterat i 72% fler 
månadsgivare under 2020.  

Effekter av covid-19
Vi har inte märkt någon negativ utveckling av 
privatinsamlingen till följd av covid-19, 
konverteringsgraden på våra digitala insatser har varit 
god. Däremot har vi varit tvungna att ställa in några av 
våra publika event, som vår klädförsäljning “Style it 
Forward” på Berns och flytta över den till ett digitalt 
event. Där har våra intäkter halverats jämfört med 
föregående år. Vid vår julkampanj har ett antal företag 
uppgett att de inte kunnat investera på grund av pande-
min, samtidigt har andra företag ökat sin investering då 
behoven i de internationella verksamheterna ökat på 
grund av pandemin.

Kostnader Sverige
Totalt uppgick våra administrations- och 
insamlingskostnader 2020 till 3,1 Mkr vilket motsvarar 
11,5 % av våra totala intäkter (3,3 Mkr, 13,1 %). Enbart 
Insamlingskostnader 2020 uppgick till 2,0 Mkr 
motsvarande 7,5 % av totala intäkter (2,2 Mkr, 8,9 %) och 
administrationskostnader till 1,1 Mkr, motsvarande 4 % 
(1,1 Mkr, 4,2%).

The Hunger Project Sveriges insamlings- och 
administrationskostnader utgörs främst av 
personalkostnader. I slutet av 2020 hade organisationen 
sex heltidsanställda.

Ändamålskostnader, den andel av de insamlade medlen 
som går till ändamålet som består av 
programverksamhet, information-och opinionsbildning 
samt uppföljning och utvärdering av verksamheten, 
uppgick till 23,9 Mkr eller 87,5 % av de totala intäkterna 
(21,1 Mkr, 83,4 %). Av dessa användes 20,0 Mkr (17,2 Mkr) 
i internationella program.   

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska 
ställning
The Hunger Project Sverige har haft en positiv 
ekonomisk utveckling de senaste fyra åren och 
resultatet för 2020 blev ett överskott på 0,3 mkr. Det 
balanserade kapitalet uppgår därmed till 2,8 mkr och 
totala egna kapitalet uppgår till 3,8 Mkr.

Fördelning av insamlade medel 2019 
Vår insamling kommer från bidrag (främst stiftelser och 
organisationer) samt gåvor (privatpersoner och företag).

Fördelning av intäkterna: 
• Stiftelser och organisationer: 18,9 Mkr eller 69,3 % 
• Privatpersoner: 5,2 Mkr eller 19,0 % 
• Företag: 3,2 Mkr eller 11,7 % 

2020 investerade 14 företag/individer/stiftelser 
mellan 25 000-99 000 kr/år. 13 företag/individer/
stiftelser investerade mellan 100 000–499 000 kr och sex 
stycken investerade 500 000 kr eller mer. Snittgåvan för 
autogirobetalningar i december 2020 var 134 kr (189 kr). 

Jämförande resultat (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Intäkter 27 269 25 303 23 292 20 444 18 415

– varav gåvor 15 320 13 589 13 826 13 492 11 835

– varav bidrag 11 639 11 328 9 147 6 952 6 580

– varav nettoomsättning 310 386 320

Ändamålskostnader (tkr) -23 861 -21 114 -19 680 -17 199 -15 810

Insamlingskostnader -2 043 - 2 257 -1 722 -1 605 -1 483

Administrationskostnader -1 090 -1 055 -844 -804 -652

Verksamhetsresultat 275 877 1 047 836 470

Ändamålskostnader/totala intäkter 88% 83% 84% 84% 86%

Administrations- och  

    insamlingskostnader/totala intäkter

11% 13% 11% 12% 12%
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Svenska Postkodlotteriet 
Stiftelsen The Hunger Project Sverige är sedan 2012 
förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och har 
sedan dess mottagit närmare 67 000 000 Mkr. År 2020 
fick The Hunger Project Sverige höjt basstöd från 
6 650 000 sek till 7 000 000 kr. 

Riktade medel (öronmärkta medel)
Under året erhöll vi 5,4 Mkr från ForumCiv för fortsatt 
stöd till verksamheten i Indien och delstaterna Odisha 
och Uttarakhand, inom ramen för programavtalet med 
ForumCiv för perioden 2017–2020. Ytterligare 305 tkr 
erhölls från ForumCiv för ett informationsprojekt som 
genomförs 2020-2021, samt 100 tkr för framtagandet av 
rapporten Unga om hunger.

Riktade medel från företag har erhållits för 
programimplementering i Ghana och Bangladesh .Vi 
erhöll även drygt 1,8 Mkr från Radiohjälpen för ett 
projekt i Ghana med fokus på barns näring och hälsa. 

Riktade medel för specialprojekt finansierade av 
Svenska Postkodlotteriet har förts över till Malawi och 
Uganda. Ytterligare 700 tkr tilldelades från Svenska 
Postkodlotteriet för verksamhet med fokus att minska 
spridningen av covid-19 i Ghana. Medlen används och 
intäktsförs under 2021. 

Under 2020 har The Hunger Project Sverige även skickat 
riktade medel till internationella verksamheter för att 
stoppa barnäktenskap.

Oriktade medel (icke öronmärkta medel)
Under 2020 har oriktade medel förts över till The 
Hunger Projects program i Uganda, Ghana och Indien. 
Oriktade medel har även förts över till det globala 
kontoret för program-, utvärderings- och 
samordningskostnader för globala program vilket utgör 
en del av ändamålskostnaderna.

Användning av finansiella instrument
The Hunger Project Sverige har som policy att göra 
finansiella placeringar med låg risk och då framför allt i 
räntebärande bankkonton. 

Volontärer och anställda
 
Frivilligt engagemang
Under året har fyra praktikanter genomfört sin praktik 
på distans. De har haft utsedda handledare och bland 
annat hjälpt till med administration, event, 
kommunikation och insamling. Vi har engagerat 30 
influencers under året för att sprida kampanjerna för 
julinsamlingen och inför lanseringen av Möjligheternas 
kokbok.

År 2020 började vi samarbetet med vår första 
ambassadör, matkreatören Frida Ronge. Frida Ronge 
har varit med och tagit fram en kokbok samt talat om 
sitt engagemang för The Hunger Project i media såväl 
som i sina egna sociala mediekanaler.

Vi har även under 2020 haft en rad pro-bono-
samarbeten med företag och leverantörer.

Personal
The Hunger Project Sverige inledde 2020 med sju 
anställda, varav vd var en. The Hunger Projects personal 
arbetar med ekonomi, insamling, kommunikation, 
programutveckling och påverkan. The Hunger Project 
Sverige är anslutna till arbetsgivarorganisationen Fremia 
och följer kollektivavtalet mellan Fremia och 
Akademikerförbunden. Utöver detta finns en personal-
handbok som reglerar frågor som inte täcks av kollek-
tivavtalet. Behov av kompetensutveckling tillgodoses i 
dialog mellan vd och medarbetarna. För att säkerställa 
att medarbetarna trivs på arbetsplatsen och med led-
ningen har anonymiserade personalenkäter genomförts 
under året.

I mars 2020 avslutade dåvarande vd Silvia Ernhagen sin 
tjänst och under mars till och med oktober 
tillförordnades Malin Flemström som vd. I november 
anställdes hon tillsvidare på posten.

Styrelse
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. 
Styrelsen hade vid årets början åtta ordinarie 
ledamöter. Vid årsmötet för The Hunger Project Sverige 
valdes Silvia Ernhagen in i styrelsen, Yvonne Sörensen 
Björud avgick och Carl-Diedric Hamilton lämnade 
ordinarie plats i styrelsen och valdes till suppleant. Tove 
Jensen valdes till suppleant i ytterligare ett år.
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Kontakt 
Organisationsnummer: 802010-8315 
Hemsida: www.thehungerproject.se (global: thp.org)
E-post: info@thehungerproject.se 
Adress: Lugnets allé 1, 120 65 Stockholm 
Telefonnummer: 08-35 23 30

Hållbarhetsupplysningar

Miljö
The Hunger Project Sverige beaktar miljöperspektiven i 
det dagliga arbetet genom att: 
• Vi i all verksamhet hushåller med naturresurser och 

energi.
• Vi använder minsta möjliga mängd förbruknings- 

och kontorsmaterial.
• Vi reparerar och återanvänder produkter i största 

möjliga utsträckning istället för att köpa nytt. 
• Vi använder miljömärkta produkter i största möjliga 

utsträckning.
• Vi uppmanar medarbetare att åka kollektivt eller 

cykla till kontoret samt att vid inrikesresor välja 
tåget framför bilen och flyget. 

 
Mångfald och jämställdhet
Vi eftersträvar mångfald bland medarbetarna gällande 
de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Vi strävar 
efter att vara en inkluderande arbetsplats, med ett 
arbetsklimat där medarbetare fullt ut kan bidra genom 
att dra nytta av sina olika erfarenheter och bakgrunder. 
The Hunger Project Sverige är en arbetsplats där det ges 
goda möjligheter att kombinera familjeliv med karriär. 

Anställda på The Hunger Project Sverige får i tal eller 
skrift aldrig uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas 
diskriminerande mot människor. Om någon anställd 
upplever sig diskriminerad på arbetsplatsen ska vd eller 
styrelseordförande göras uppmärksam på detta. 

Arbetsmiljö
The Hunger Project Sverige följer Arbetsmiljölagen i  
vilken det bland annat anges att arbetsgivare och 
arbetstagare ska samverka för en god arbetsmiljö. 
Arbetstagaren har ansvar för att uppmärksamma risker 
på jobbet och för stämningen på arbetsplatsen. Som 
arbetsgivare har The Hunger Project Sverige 
huvudansvaret för att ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsutredningar 
genomförs och att beslut fattas som uppfyller de 
föreskrivna kraven på en god arbetsmiljö. Alla 
medarbetare ska vara medvetna om nödutgångar och 
säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen vid nödsituationer. 

The Hunger Project Sveriges styrelse bestod 2020 av; 
Marie Wallenberg, ordförande, (6 av 6 möten), Annica 
Sohlström (6 av 6 möten), Carl-Diedric Hamilton (6 av 6 
möten), Mattias Hammarqvist (6 av 6 möten), Tove 
Jensen (5 av 6 möten), Helena Norder (5 av 6 möten), 
Cari Hårderup (5 av 6 möten) ,Silvia Ernhagen (3 av 6 
möten) och Yvonne Sörensen Björud (2 av 6 möten).

Mellan mötena har vd uppdaterat styrelsen genom 
regelbundna nyhetsbrev och vid viktigare händelser via 
e-post och telefon. 

Inom styrelsen finns en finanskommitté, som har som 
uppgift att stötta vd med finansiell uppföljning och 
kontroll samt större beslut som rör organisationens 
ekonomi. Det finns även en nomineringskommitté vars 
primära uppgift är att göra rätt rekryteringar till 
styrelsen för att säkra en bred kompetens. Kommittéerna 
sammanträder vid behov och rapporterar tillbaka till 
styrelsen vid ordinarie möten.
 
Samtliga styrelsemedlemmar har utfört styrelsearbetet 
ideellt och utan kostnad.

 
Kontor
The Hunger Project Sverige har kontorsplatser hos 
Thurne Sweden på Lugnets Allé 1, Hammarby Sjöstad, 
Stockholm. Under året har medarbetarna i stor 
utsträckning arbetat hemifrån på grund av covid-19.

 
Webbutik
The Hunger Project har webbutik på 
thehungerproject.se/gavoshop där vi säljer både fysiska 
gåvor och gåvokort. Intäkterna går till arbetet med att 
bekämpa hungern. 

90-konto
I Sverige används 90-konton vid insamlingsarbetet. 
Främst används bankgiro 901-9977 men stiftelsen har 
även två plusgirokonton: 90 19 97-7 och 90 00 94-4. 
Swish-konto finns med nummer 901 99 77. Den 
oberoende ideella föreningen Svensk 
Insamlingskontroll övervakar att pengarna används 
för sitt ändamål och att högst 25 procent används till 
insamlings- och administrationskostnader. Stiftelsen 
The Hunger Project Sverige är medlem av Giva Sverige 
och följer kvalitetskoden enligt Givas föreskrifter samt 
upprättar årligen en effektrapport.

 
Revisor
För revisionen anlitades auktoriserad revisor Ulrika 
Granholm Dahl vid PwC som ansvarig revisor och 
auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg som hennes 
suppleant.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Under Q1 2021 har The Hunger Project Sverige erhållit 
basstöd från Svenska Postkodlotteriet på 7 Mkr. Nytt 
avtal med ForumCiv på 10,8 Mkr för programperioden 
2021–2022 har tecknats. Anställningsavtal har tecknats 
med två nya medarbetare som börjar under våren 2021.
Timothy Prewitt tillträdde som The Hunger Project 
globala vd 1 februari 2021.

Som ett led i arbetet med hälsa och psykosocial arbets-
miljö erbjuder The Hunger Project Sverige friskvårds-
bidrag till alla anställda. Det finns också gemensamt 
utarbetade spelregler för hur vi uppträder mot varandra i 
det dagliga arbetet.   

Förväntad framtida utveckling
Under 2020 antogs en ny utvecklingsstrategi för The 
Hunger Project Sverige för perioden 2021-2025. I 
strategin finns ett utökat fokus på policy och påverkan 
samt större gåvor och testamenten. Vi kommer därför att 
utöka kansliet med två nya tjänster, en inom påverkan 
och programutveckling samt en insamlare med fokus på 
partnerskap och stora gåvor.

Den senaste upplagan av ”State of Food Security and 
Nutrition in the World” uppskattar att 
uppemot 700 miljoner människor levde i hunger under 
2019 – en ökning med 10 miljoner människor från 2018 
och med nästan 60 miljoner jämfört med för fem år 
sedan. Höga matkostnader och låg köpkraft gör 
dessutom att ytterligare flera miljarder människor inte 
kan äta hälsosamt eller näringsrikt. I Asien lever flest 
antal människor i hunger, men hungern ökar snabbast i 
Afrika. Globalt sett kan pandemin, enligt prognoserna i 
rapporten, innebära att ytterligare miljontals människor 
riskerar hamnar i svält vilket leder till en hungerpandemi. 

Utvecklingen går inte åt rätt håll för att vi ska 
kunna uppnå mål 2 i Agenda 2030 om noll hunger. Den 
negativa trenden att hungern ökar i världen förstärker 
vikten av arbetet vi gör. Ett holistiskt arbetssätt som 
adresserar flera av de faktorer som är drivkrafter bakom 
den ökade hungern är fortsatt prioriterat i vårt arbete. Vi 
kan bryta den negativa trenden om vi fortsätter investera 
i människors möjligheter att själva få driva sin utveckling 
samtidigt som vi fortsätter påverka myndigheter och 
regeringar för att förändra de lagstiftningar och policys 
som står i vägen för detta.

Om covid-19
The Hunger Project påverkas av pandemin som drabbat 
världen. Då kärnan i vår programverksamhet är att samla 
människor för utbildningar kommer planerade aktiviteter 
2021 att påverkas. Målet är dock att verksamheten – 
utbildning, kommunikation, insamling – så långt som 
möjligt ska fortgå som vanligt. Vi följer utvecklingen och 
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och 
WHO och anpassar strategier och aktiviteter därefter. Det 
går inte att utesluta att detta påverkar våra möjligheter 
att genomföra verksamheter både i Sverige och 
internationellt.
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belopp i tkr
2020 2019

STIFTELSENS INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

Gåvor Not 3 15 320 13 589

Bidrag Not 3 11 639 11 328

Nettoomsättning 310 386

Summa verksamhetsintäkter 27 269 25 303

STIFTELSENS KOSTNADER

Verksamhetskostnader Not 4, 5

Ändamålskostnader −23 861 −21 114

Insamlingskostnader −2 043 −2 257

Administrationskostnader −1 090 −1 055

Summa verksamhetskostnader −26 994 −24 426

VERKSAMHETSRESULTAT 275 877

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR                                                                                                                                   

Finansiella intäkter 32 5

Finansiella kostnader 0 -1

Summa finansiella investeringar 32 4

ÅRETS RESULTAT 307 881

FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Årets resultat enligt resultaträkningen 307 881

Ändamålsbestämning av medel 0 0

Förändring av balanserat kapital 307 881

Resultaträkning.
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belopp i tkr
2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar 16

Övriga fordringar Not 6 1 958 828

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                              Not 7 184 554

Summa kortfristiga fordringar 2 158 1 382

Kassa och bank 9 386 13 050

Summa omsättningstillgångar 11 544 14 432

Summa tillgångar 11 544 14 432

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL

Ändamålsbestämda medel 1 000 1 000

Balanserat kapital 2 789 2 482

SUMMA EGET KAPITAL 3 789 3 482

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 252 179

Erhållna ej nyttjade bidrag Not 8 6 737 10 017

Övriga skulder 59 172

Upplupna kostnader Not 9 707 582

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 7 756 10 950

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 544 14 432
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL                   Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Totalt eget kapital

Ingående balans 2 482 1 000 3 482

Årets resultat 307 307

Utgående balans 2 789 1 000 3 789

Balansräkning.
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Det finns inga bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i årsredovisningen, inte heller 
någon betydande risk för osäkerhet i uppskattningar.

Insamlingsorganisationens redovisnings- och  
värderingsprinciper överensstämmer med  
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva  
Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.  
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare  
räkenskapsår. I årsredovisningen har även de  
upplysningar lämnats som krävs av Svensk  
Insamlingskontroll. Stiftelsen är medlem i Giva Sverige 
och följer Giva Sveriges kvalitetskod.  

Intäkter
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de 
erhålls och värderas till verkligt värde.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Skattepliktig verksamhet 
The Hunger Project är registrerade för moms och 
inkomstbeskattning för vissa aktiviteter som  
konkurrerar med kommersiella aktörer. Det innefattar 
2-3 försäljningsaktiviteter per år.

Kostnader
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kost-
nader som har ett direkt samband med att uppfylla 
stiftelsens ändamål enligt dess stadgar. Kostnader för 
administration som uppstår som en direkt följd av ett 
projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför 
sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga för 
att generera externa intäkter.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som 
behövs för att administrera stiftelsens kansli. Ett visst 
mått av allmän administration är ett led i att säkerställa 
en god kvalitet på stiftelsens interna kontroll och 
rapportering, såväl externt som internt.

Leasing
Alla The Hunger Projects leasingavtal redovisas som 
operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första 
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner,  
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med 
att de anställda utför tjänsten. Eftersom alla pen-
sionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Balansräkning
Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till nominellt 
värde. Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betald.

Ändamålsbestämda medel
Inom eget kapital redovisas ändamålsbestämda medel 
som av styrelsen öronmärkts för visst ändamål.

De ändamålsbestämda medlen utgörs av en  
kassareserv.

Bokslutskommentarer.

ÅRSREDOVISNING

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

13
  2021-04-01 10:14:13 UTCSignerat 1749096 14 / 19Oneflow ID Sida



2020 2019

Medelantalet har uppgått till: Antal Varav män Antal Varav män

Anställda 7 2 7 3

Styrelseledamöter 6 1 7 2

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2020 2019

Vd 700 724

Övriga anställda 2399 2 407

Totala löner och ersättningar 3099 3 131

Sociala kostnader 1063 1296

(varav pensionskostnader) (239) (284)

Av pensionskostnaderna avser 80 tkr (133) organisationens vd. Inga framtida åtaganden finns för att betala 
pensioner till tidigare eller nuvarande styrelseledamöter och vd. Ingen ersättning har under året betalats ut till 
organisationens styrelseledamöter.

Under året har vi haft 4 praktikanter som har arbetat heltid ca 2 månader var. Värdet av dessa ideella insatser 
har inte redovisats i resultaträkningen. Pga pandemin har det inte varit aktuellt med fysiska event där tidigare år 
volontärer har varit engagerade, föregående (2019) år var det 20 personer som arbetade volontärt. 

14

Not 3 – Insamlade medel

2020 2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Företag 3 186 3 318

Allmänheten 4 834 3 344

Svenska Postkodlotteriet 7 000 6 652

Andra organisationer 300 275

Summa insamlade medel 15 320 13 589

Bidrag som redovisats som intäkt
ForumCiv 5 346 5 938

Sida information

Stiftelsen Radiohjälpen 1 850 1 640

Svenska Postkodlotteriet 4 443 3 450

Summa erhållna bidrag 11 639 11 328

0 300

Not 4 – Personal

Värdet av Probono-produkter och tjänster uppgår till ca 550 tkr för år 2020. Dessa redovisas inte i resultaträkningen.
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Not 5 – Leasing

The Hunger Project leasar framför allt kontorslokaler. 
Hyreskostnaderna uppgick 2020 till 180 (120) tkr.  
Hyres-avtalets nya löptid från 2021-01-01 till 2022-12-
31. 

Återstående hyreskostnad för kommande år uppgår till: 

0–1 år: 240 tkr (180 tkr) 

2–3 år: 240 tkr  (0 tkr)

Vidarebefordrade bidrag, ej förbrukade
Övriga kortfristiga fordringar
Summa övriga fordringar

Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

ForumCiv
ForumCiv, info
Postkodlotteriet, specialprojekt Uganda
Postkodlotteriet, specialprojekt Malawi
Postkodlotteriet, specialprojekt Ghana
Summa erhållna ej utnyttjade bidrag

Semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Upplupna arvoden
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader

2020-12-31
1 955

3
1 958

2020-12-31
139

45
184

2020-12-31
442
147

3 892
1 556

700
6 737

2020-12-31
274
161
189

83
707

2019-12-31
784

44
828

2019-12-31
513

41
554

2019-12-31
130

0
6 377
3 510

0
10 017

2019-12-31
207
152
200

   23
582

Not 6 – Övriga fordringar

Not 7 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 8 – Erhållna ej utnyttjade bidrag

Not 9 – Upplupna kostnader

Not 10 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under Q1 2021 har The Hunger Project Sverige erhållit basstöd från Svenska Postkodlotteriet på 7 Mkr. Nytt avtal med 
ForumCiv på 10,8 Mkr för programperioden 2021-2022 har tecknats.
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Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Marie Wallenberg, ordförande     Cari Hårderup

Mattias Hammarqvist      Annica Sohlström     
 

Silvia Ernhagen        Helena Norder

Malin Flemström, vd

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Ulrika Granholm Dahl, Auktoriserad revisor, PwC
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Deltagare

 MARIE WALLENBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIE WALLENBERG

Marie Wallenberg

marie@marie-w.nu

2021-04-01 03:32:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HELENA NORDER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Helena Katarina Norder

Helena Norder

helena.norder@gmail.com

2021-03-31 18:32:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 CARI HÅRDERUP Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CARI WOLD HÅRDERUP

Cari Hårderup

cari@harderup.com

2021-04-01 08:30:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 MATTIAS HAMMARQVIST Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS HAMMARQVIST

Mattias Hammarqvist

mattias.hammarqvist@allfunds.com

2021-04-01 07:57:40 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ANNICA SOHLSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Annica Irene Rydelius
Sohlström

Annica Sohlström

annica.sohlstrom@gmail.com

2021-04-01 06:17:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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 SILVIA ERNHAGEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Silvia Sjödahl Ernhagen

Silvia Ernhagen

silvia.ernhagen@gmail.com

2021-03-31 19:11:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 MALIN FLEMSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MALIN FLEMSTRÖM

Malin Flemström

malin.flemstrom@thehungerproject.se

2021-03-31 19:02:57 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 ULRIKA GRANHOLM DAHL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULRIKA GRANHOLM DAHL

Ulrika Granholm Dahl

ulrika.granholm-dahl@pwc.com

2021-04-01 10:14:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen The Hunger Project Sverige, org.nr 802010-8315 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen The Hunger Project Sverige för år 2020.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Stiftelsen The Hunger Project Sverige för år 2020. 

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 
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Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.  

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende:  

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande. 

  

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift 

 

 

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor 
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Deltagare

 ULRIKA GRANHOLM DAHL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULRIKA GRANHOLM DAHL

Ulrika Granholm Dahl

2021-04-01 10:10:46 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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