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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Help to Help avger härmed följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 1 januari 2019 till 31 december 2019. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
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Help to Help har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär 
att insamlingen är  etisk och professionell och att minst 75 procent av intäkterna 
går till ändamålet.

Text: Malin Cronqvist, Jasmine Askne och Linda Nyström/ Help to Help. 
Foto: Help to Help 
Produktion: Linda Nyström, Help to Help.  
Tryck av årsredovisning sponsras av Arkitektkopia.
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FÖRORD

Under dessa år har Help to Help antagit 289 
studenter till stipendieprogrammet, 120 stycken 
har hunnit ta examen och flera tusen studenter 
har gått kurser genom Help to Help Academy. 
Samtidigt har vi precis bara börjat vår resa. 
Enligt UNESCO, FN:s organ för internationellt 
samarbete inom bland annat utbildning och 
vetenskap, ökade antalet registrerade till 
högskoleutbildning globalt från 19 procent år 
2000 till 38 procent 2017, vilket är positivt 
och ett steg i rätt riktning. Samma siffra för 
subsahariska Afrika var dock endast 9,3 procent 
2017. Till exempel antogs endast 4 procent till 
högre utbildning i Tanzania och Uganda 2015, i 
Sverige var motsvarande siffra 62 procent. Därför 
kommer Help to Help under 2020 att skala upp, 
och göra plats för ytterligare 150 studenter i 
stipendieprogrammet - 100 studenter i Tanzania 
och 50 i Uganda. 

År 2050 kommer det bo en miljard ungdomar på 
den afrikanska kontinenten. Samtidigt kommer 
efterfrågan på utbildad arbetskraft att fortsätta 
öka globalt. Om högre utbildning inte kan 
matcha de ökade kraven och efterfrågan från 
arbetsmarknaden kommer detta att påverka den 
ekonomiska och sociala utvecklingen. Länge har 
det sagts att en ung befolkning kommer att fungera 
som en katalysator för tillväxt och förbättrad 
ekonomi i Afrika, men effekten kommer inte gratis. 
En växande arbetsför befolkning kan ha negativa 
effekter på tillväxten - om utbildningsnivån inte 
samtidigt höjs kan det resultera i frustration 

och politisk instabilitet. Det är med en växande 
ung befolkning viktigare än någonsin att satsa 
på utbildning. Det finns nämligen en korrelation 
mellan en högre utbildningsnivå och ett ökat 
demokratiskt utrymme, något vi lyfte i 2019 års 
julkampanj - Rea på Demokrati. 

Under 2019 genomfördes en studie för att 
kartlägga effekten av Help to Helps arbete. 
Studien konkluderar att hela 78 procent av våra 
stipendiater har jobb efter avslutade studier och 
59 procent finansierar minst ett syskons skolgång. 
Samtliga stipendiater är kvar i Tanzania - de har 
alltså inte varit en del av den “brain drain” som 
ofta lyfts fram som ett hot. Med tio år kvar tills vi 
ska nå FNs globala hållbarhetsmål är det viktigare 
än någonsin att se till att högre utbildning görs 
tillgänglig för fler. Inte minst med tanke på 
miljö, klimat, demokrati och alla människor 
lika värde. Vi behöver fler changemakers som 
klimataktivisterna Vanessa Nakate och Greta 
Thunberg. 

Nu går vi in i vårt 10:e verksamhetsår med 
ambitionen att växla upp ytterligare genom att 
bland annat ta in ytterligare 150 studenter till 
Scholarship Program. Hoppas du vill följa med 
oss på resan och bidra till Help to Help-effekten!  

MALIN CRONQVIST

GRUNDARE & VERKSAMHETSANSVARIG

UNDER VÅRA 10 ÅR HAR VI ANTAGIT 289 STUDENTER TILL 
STIPENDIEPROGRAMMET OCH 120 HAR TAGIT EXAMEN

Tiden springer iväg och år 2020 fyller Help to Help 10 år. Vi lägger ett händelserikt 
2019 bakom oss och kan konstatera att det sedan starten 2010 hänt väldigt mycket. 

HELP TO HELP-EFFEKTEN

44  5 5
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Sedan starten har vi sponsrat högskolestudier 
för 289 studenter varav 120 personer hittills har 
tagit examen. Vi har under 2019  slagit rekord 
i antalet deltagare på våra Academy-aktiviteter;   
1 976 studenter har ökat sina chanser att få jobb 
genom att ha  utvecklat sina IT-kunskaper, lärt sig 
skriva ett bra CV eller deltagit i studiebesök som 
gett en  inblick i hur arbetsmarknaden fungerar. 

Under året har Help to Helps verksamhet utökats 
med en heltidstjänst. I juni 2019 anställdes Clara 
Luthman som operativ chef. 

UTVÄRDERING AV VÅRA PROGRAM
I Claras roll ingår bland annat arbetet med  
effektmätning och  under hösten genomfördes en 
effektmätning  av Help to Helps stipendieprogram. 
Årets effektutvärdering var en uppföljning på 
den studie som genomfördes 2017. 

Under våren 2019 genomförde även två 
studenter från Lunds Tekniska Högskola en 
studie som undersökte effekterna av Help to 
Helps IT Boot Camp. Studenterna, Zoë Wyon 
och Sofia Sundbom gjorde studien som en del 
av sin masteruppsats och intervjuade tidigare 
deltagare i IT Boot Camp om hur de använt sina 
kunskaper och på vilket sätt det gjort skillnad 
för dem. Studien visade tydligt på att kvinnorna 
som deltagit hade tillgodogjort sig och haft stor 

nytta av sina IT-kunskaper samt att det öppnat 
upp möjligheter för dem på arbetsmarknaden. 
Att få lära sig hantera en dator och uppmuntras 
att ställa frågor och prata inför gruppen visade 
sig också ha stor påverkan på deltagarnas 
självförtroende. Slutligen lyfte deltagarna fram 
att de föreläsningar och diskussioner som berört 
jämställdhet hade haft stor positiv påverkan på 
dem. 

VI VÄXER ONLINE
År 2019 lanserades helptohelpfoundation.
com, en hemsida som riktar sig till nuvarande 
och potentiella stipendiater och Academy-
deltagare i Östafrika. Hemsidan skapades av 
teamet på regionkontoret i Tanzania med syfte 
att göra information och utbildningsmaterial 
tillgängligt för fler och samtidigt  underlätta 
kommunikationen mellan Help to Help och 
studenter. Den nya hemsidan och dess funktioner 
är en viktig del av Help to Helps långsiktiga 
arbete med att digitalisera och effektivisera för 
att kunna expandera verksamheten.

UTMANINGAR
Under våren 2019 fick vi kännedom om att 
två av stipendiaterna i Uganda hade brutit mot 
organisationens regler. Den ena studenten hade 
skapat en otillåten pantsättningsverksamhet 
på universitetet och den andra hade utnyttjat 
sin informella ledarroll för att kräva andra 
studenter på finansiella tjänster. När detta kom 
till organisationens kännedom påbörjades  den 

2019 har varit ett spännande år för Help to Help och organisationen har växt på 
flera sätt. Intäkterna har ökat, nya medarbetare har anställts och framförallt har vi 
möjliggjort studier och jobb för fler studenter än någonsin. 

MED ÅRETS JULKAMPANJ VILLE VI BELYSA HUR VIKTIGT 
UTBILDNING ÄR FÖR EN DEMOKRATISK UTVECKLING

REA PÅ DEMOKRATI?

Kan man rea ut demokrati? Det tror vi, för det är precis vad vi gör. Det finns nämligen en korrelation 
mellan en högre utbildningsnivå och ett ökat demokratiskt utrymme, Inför julen 2019 lanserades 
kampanjen Rea på demokrati med syfte att följa upp 2018 års julkampanj Help to Help-effekten.  
 
Med Rea på demokrati ville Help to Help belysa hur viktigt utbildning är för demokratisk 
utveckling i länder där det demokratiska utrymmet är begränsat. Kampanjen engagerade  både 

företag och privatpersoner som gav julgåvor eller köpte gåvobevis.

1 976 studenter har ökat sina chanser 
att få jobb.

66  7 7
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STIPENDIATERNA I SIFFROR
Vi bedriver verksamhet i Tanzania och 
Uganda och hade under 2018- 2019 även 
studenter i Kenya 

1. TANZANIA
214 studenter totalt
97 inskrivna
104 har tagit examen
2  relegerade, 3 behöver inte längre stöd, 2 
har avslutat på grund av hälsoproblem 
1 har pausat

2. UGANDA
68 studenter totalt
57 inskrivna
9 har tagit examen
2 relegerade
1 har pausat

3. (KENYA)
7 studenter totalt
7 inskrivna

1. 

2.  3. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRETVÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

utredning som landade i att relegera de två 
studenterna från stipendieprogrammet.

Ingen extern part kan påverka vilka 
studenter som väljs in vårt program.

Det var viktigt att markera hur Help to Help 
ställer sig i frågor om korruption, nepotism och 
andra oetiska beteenden och det var också viktigt 
att förtydliga att ingen extern part kan påverka 
vilka studenter som väljs in i vårt program, 
varken andra studenter eller representanter från 
universitet. 

Under 2018 inledde Help to Help ett samarbete 
med Zelmerlöw&Björkman Foundation. Genom 
samarbetet kunde vi dela ut stipendier till sju 
högskolestudenter i Kenya och i och med det  
utökades verksamheten till ett tredje land. Under 
våren 2019 avslutades samarbetet eftersom att 
Zelmerlöw & Björkman Foundation framöver 
kommer att integrera stipendieprogrammet 
i sin egen verksamhet för att få större 
helhetsperspektiv. Med tanke på  Help to Helps 
storlek och begränsade resurser 

identifierades utmaningar med att på egen hand 
bedriva verksamhet i tre länder och samtidigt 
behålla närheten till studenter och kvaliteten 
på organisationen arbete. Samarbetet med 
Zelmerlöw & Björkman Foundation var ett lyckat 
pilotprojekt i Kenya, men kommer tillsvidare att 
avvakta med en ny satsning i landet. Det finns 
dock en stor glädje över att Help to Helps modell 
sprider sig och börjar används av andra aktörer i 
regionen. 

NYA MÅLGRUPPER
Tidigare år har de studenter som beviljats 
stipendium från Help to Help redan påbörjat 
sin utbildning, men inför hösten 2019 valde 
vi att även att ta in förstaårsstudenter 

till stipendieprogrammet. Att inkludera 
förstaårsstudenter innebär att högskoleutbildning 
möjliggörs för en ny målgrupp; ungdomar som 
inte har möjlighet att betala skolavgiften för den 
första terminen på universitetet. 

Av de 77 nya stipendiaterna var fem 
förstaårsstudenter. 

 Under året har vi fått stöd av flertalet filantroper, 
vilket har möjliggjort en förstudie kring hur Help 
to Help-effekten skulle kunna appliceras på nya 
målgrupper och mer specifikt om det är möjligt 
att finansiera utbildning för ungdomar på flykt 
i Uganda. Förstudien visar att behovet är stort 
och att det finns möjlighet för Help to Help att 
göra skillnad, men att det kräver mer omfattande 
ekonomiskt stöd än vad som idag erbjuds våra 
stipendiater. Vi kommer under 2020 att fortsätta 
undersöka möjligheten, men är samtidigt 
ödmjuka inför det faktum att målgruppen är än 
mer utsatt och hur de kan inkluderas utan att det 
uppstår orättvisor gentemot övriga stipendiater.

SPÄNNANDE 2020 FRAMFÖR OSS
I slutet på året blev vår projektledare för IT 
Boot Camp, Epifania Mhagama, nominerad till 
Best Iconic Female Leading Youth Development 
in Tanzania på The Future I Want Summit and 
Awards. Även en av våra stipendiater, Abdalah 
Nyambi, blev nominerad i kategorin Outstanding 
Innovation Award. Priset delas varje år ut  till 
unga i Tanzania som gör skillnad och bidrar till 
landets utveckling. Vi är mycket glada och stolta 
och väntar med spänning på resultatet.

Inför hösten 2019 valde vi att även att 
ta in förstaårsstudenter till 

stipendieprogrammet.

 9 988
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Help to Help delar ut stipendier för 
högskolestudier till utvalda studenter inom olika 
utbildningsområden som vill använda sin utbildning 
för att skapa positiv samhällsförändring. Unga     
människor i Tanzania och Uganda  mellan 18-30 
år som vill studera på högskola men som saknar 
ekonomiska möjligheter att betala skolavgiften, 
kan ansöka om ett stipendium från Help to Help.  
 
Unga mellan 18-30 år i Tanzania och 
Uganda som vill studera på högskola 
men saknar ekonomiska möjligheter kan 

ansöka om 
stipendium från Help to Help. 

De studenter, som efter en gedigen 
ansökningsprocess blir antagna och beviljas 
ett stipendium presenteras på Help to Helps 
hemsida. På studenternas respektive profil skriver 
de uppdateringar om hur studierna fortgår. 

De får sina skolavgifter betalade terminsvis 
fram till examen, förutsatt att de kommunicerar 
på Help to Helps hemsida samt uppfyller Help 
to Helps krav på akademisk prestation. Help to 
Help betalar skolavgifterna direkt till respektive 
students universitet och ställer krav på att få 
återkoppling i form av kvitto och betyg. 

FÖRÄNDRINGAR TILL DET BÄTTRE
Under 2019 ökade antalet kvinnliga sökande 
samt antalet kvinnliga studenter som antogs till 
Scholarship Program. För första gången sedan 

TOTALA ANTALET STIPENDIATER 
UNDER 10 ÅR

HELP TO HELP SCHOLARSHIP PROGRAM 
HÖGSKOLESTIPENDIER FÖR POSITIV FÖRÄNDRING

Help to Help startades antogs fler kvinnor än män 
till stipendieprogrammet i Tanzania. Målet har 
alltid varit att anta lika många kvinnor som män, 
men på grund av rådande samhällsstrukturer är 
det generellt fler män ansöker. 

Till exempel har färre kvinnor grundläggande IT-
kunskaper och tillgång till datorer vilket försvårar 
den digitala ansökningsprocessen. För att åtgärda 
denna obalans prioriterar vi en kvinna framför en 
man om de har samma meriter. 

Totalt antogs 78 studenter till 
stipendieprogrammet, varav 42 män och 36 
kvinnor. Av dessa var 47 i Tanzania (25 kvinnor 
och 22 män) och 31 i Uganda (11 kvinnor och 20 
män). 

LÄRDOMAR RESULTERAR I FÖRBÄTTRINGAR 
Under andra halvan av året påbörjades ett 
pilotprojekt där fem förstaårsstudenter antogs 
för första gången. Det är studenter som redan 
vid antagning till universitet saknar möjlighet 
att betala skolavgiften och därmed en chans att 
påbörja sina studier. Pilotprojektet genomförs för 

att få erfarenhet och för att kunna se över vad som 
krävs för att kunna inkludera förstaårsstudenter i 
större skala framöver.  

Under 2019 har vi genomfört fler 
hembesök än tidigare. Syftet är att få 
en fördjupad förståelse för de sökandes 

situation. 
Efter utvärderingar och lärdomar från tidigare år 
har det bland annat konstaterats att studenterna 
behöver stöd redan under ansökningsprocessen. 
Som ett resultat av detta genomfördes för första 
gången ansökningsdagar på universiteten runt 
om i Tanzania. Detta för att hjälpa studenter 
att navigera igenom ansökningsprocessen och 
genom det framförallt uppmuntra kvinnliga 

Help to Helps verksamhet består av två delar. Stipendieprogrammet Scholarship 
Program och Help to Help Academy som vuxit fram med syfte att öka den kompetens 
som efterfrågas i, och minska klyftorna till, arbetslivet. 

För första gången i Help to Helps 
historia antogs fler kvinnor än män till 

stipendieprogrammet i Tanzania. 

HELP TO HELP SCHOLARSHIP PROGRAM HELP TO HELP SCHOLARSHIP PROGRAM

sökande att våga söka, vilket gav resultat. 

Under året har vi genomfört fler hembesök 
hos våra studenter i både Tanzania och 
Uganda i samband med urvalsprocessen av 
nya stipendiater. Syftet är att få en fördjupad 
förståelse av de sökandes situation och validera 
våra bedömningskriterier.

Totalt antogs 78 studenter till 
stipendieprogrammet; 47 personer i 

Tanzania och 31  i Uganda.

11111010
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FÖRENA NYTTA MED GEMENSKAP

Under hösten bjöds alla tidigare och nuvarande stipendiater in till ett speciellt Scholarship 
Program IT Boot Camp. Syftet var både att utbilda stipendiaterna i grundläggande IT-kunskaper 
och att stärka banden till Help to Help. Under veckan förtydligades även stipendiaternas ansvar 

gentemot organisationen och deras roll som changemakers. 

De positiva effekterna visade sig vara mycket stora. Det administrativa arbetet har minskat för 
Help to Help då stipendiaterna nu är mer insatta i vad som förväntas av dem, till exempel vad 
gäller återkoppling och uppdateringar. Vi upplever även att gemenskapen mellan stipendiaterna 
har ökat, vilket vi är mycket glada över då det stärker samhörighetskänsla och “Help to Help 
Family”.  Stipendiaterna har dessutom inspirerats och fått en större drivkraft att tillsammans 

genomföra aktiviteter i sitt lokala samhälle.  

Help to Helps Academy syftar till att minska 
avståndet mellan studenter och arbetsmarknaden 
i Tanzania för att minska arbetslösheten bland 
unga. Vi samarbetar med det lokala näringslivet 
för att se till att studenter får de kunskaper, 
erfarenheter och det kontaktnät som krävs för 
att kunna få ett arbete efter examen. Tillsammans 
med lokala arbetsgivare har Help to Help 
identifierat kunskapsluckor hos studenter som 
utgör en klyfta mellan studenter och arbetsgivare.

Aktiviteterna hade som övergripande 
syfte att inspirera till ökad 

medvetenhet och reflektion 
kring jämställdhetsfrågor 

Dessa kunskapsluckor handlar bland annat om 
hur man söker ett jobb, utformar ett CV och hur 
man ska agera på en arbetsintervju men också om 
entreprenörskap, IT och arbetsrätt. Help to Help 
adresserar dessa kunskapsluckor genom riktade 
utbildningar, workshops och nätverksträffar där 
både studenter och representanter från det lokala 
näringslivet medverkar. Under året genomfördes 
totalt 23 aktiviteter inom ramen för Help to Help 
Academy.  Totalt antal deltagare var 1 976 varav 
1306 var kvinnor (66 procent ) och 670 var män 
( 34 procent). 

JÄMSTÄLLDHET EN VIKTIG ASPEKT
Även Academy har dragit nytta av lärdomar 
från tidigare år och utvecklats för att möta 

både stipendiaterna och övriga studenter 
där de är. Aktiviteterna under året hade som 
övergripande syfte, att inspirera ungdomar 
till ökad medvetenhet och reflektion kring 
jämställdhetsfrågor och vikten av att föra en 
dialog om detta.  

Antalet IT Boot Camps ökade också från ett 
2018 till tre 2019, varav ett enbart riktade sig 
till stipendiater i Scholarship Program. För första 
gången genomfördes också ett IT Boot Camp 
utanför Tanzanias ekonomiska huvudstad Dar 
es Salaam, denna gång i Dodoma, och vi nådde 
därmed en ny målgrupp. 

STUDENTDRIVNA AKTIVITETER UNDER 
ACADEMYS FLAGG
En förändring under året är att studenter själva 
har tagit mer och mer initiativ till aktiviteter. 
Ett exempel är Mini IT Boot Camp, en två dagar 
lång utbildning i grundläggande IT-kunskap, som 
genomförs efter initiativ från tidigare deltagare 
på IT Boot Camp. Studenterna ansvarar för 
koordinering av deltagare och för att låna lokaler 
från universitetet. Det är en mycket positiv 
utveckling, dels för att det gör utbildningen 
ännu mer anpassad till behoven hos målgruppen 
dels för att det ger studenter värdefull 
ledarskapserfarenhet. 

. 

HELP TO HELP ACADEMY 
MINSKAR AVSTÅNDET MELLAN STUDENTER OCH 

ARBETSMARKNADEN

Verksamheten består av två delar. Stipendieprogrammet Scholarship Program som 
möjliggör högskoleutbildning och Help to Help Academy som vuxit fram med syfte att 
öka den kompetens som efterfrågas i, och minska klyftorna till, arbetslivet. 

HELP TO HELP ACADEMY

Under IT Boot Camp
passade nuvarande
stipendiaten Mwajabu 
Ally på att 
ta ordet.

. 

1212 1313
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HELP TO HELP-EFFEKTENS RESULTAT VISAS GENOM ÅRETS 
EFFEKTMÄTNING

Under 2019 genomfördes en effektmätning 
av stipendieprogrammet för att följa upp den 
effektmätning som genomfördes 2017. Ett digitalt 
formulär skickades ut till samtliga studenter 
som tog examen senast 2018. Kompletterande 
djupintervjuer genomfördes med nio studenter. 
Effektmätningen visade på goda resultat. Det 
visade bland annat att 89 procent  av de tidigare 
stipendiaterna har ett yrke som de inte skulle 
ha fått utan stipendiet (kvalificerad praktik, 
anställning, startat eget företag, volontärarbete 

EFFEKTMÄTNINGEFFEKTMÄTNING

HÄR SKA VI HA EN 
IMPACT-STORY MED 
BILD

Att utvärdera vårt arbete löpande är nödvändigt för att kunna säkerställa att vår modell 
fungerar, vilket den efter 2019 års utvärdering, visar att den gör.  

eller fortsatta studier) och 78 procent  har en 
betald sysselsättning (praktik, anställd eller 
började sin eget företag) inom ett år efter examen.

De tidigare stipendiaterna bidrar till förbättrade 
levnadsvillkor för sina familjer och i genomsnitt 
stödjer varje kandidat 3,68 personer. Hela 59 
procent möjliggör för sina syskon att få en 
utbildning genom att betala för boende eller 
skolavgifter. Det är vad vi kallar Help to Help-
effekten. 

59 %
BIDRAR 

MED SKOLAVGIFTER 
FÖR MINST ETT SYSKON 

ELLER SLÄKTING

85% 
SOM FÅTT ARBETE 

BIDRAR TILL 
EN ÖKAD 

FAMILJEINKOMST 

89%
FINNER EN 

SYSSELSÄTTNING
INOM ETT ÅR EFTER 

EXAMEN

PAUL MPAZI, TIDIGARE STIPENDIAT

 “I got accepted for the Help to Help Scholarship Program in my second year. I remember in the 
second semester my first year I nearly postponed my exams because my tuition fees were not paid 
on time. It was a quite challenging and unstable situation. But I tried to be hopeful and continue to 
push myself forward. In my first year I had a mediocre GPA, but by my 3rd year I was on the top of 
my class. I am really thankful to Help to Help for that. My dream to be a lawyer started in standard 

six in primary school.  

What made me interested in law was the violence I saw against  women and children. I thought I 
needed to do something about it. I’ve always thought of myself as an advocate and a legal practitioner 
for the rights of children and women. Now I want  to establish a digital platform where people can 

access legal services at a low rate”. 

Paul Mpazi, tidigare 
stipendiat är idag jurist och 
undervisar även i juridik. 1515
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HELP TO HELP ACADEMY HELP TO HELP ACADEMYUnder 2019 
genomfördes 36
aktiviteter genom Help 
to Help Academy och 
1 976 studenter är nu 
mer redo för arbetslivet. 
Amos Lucas och Abdallah 
Nyambi visar sina diplom 
från It Boot Camp. 
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SÅ GER EN DONATION RINGAR PÅ VATTNET

Help to Help finansieras genom gåvor och bidrag 
från privatpersoner, företag samt andra stiftelser 
och organisationer.

PRIVATPERSONER
Privatpersoner som bidrar med mindre engångs- 
eller månadsdonationer utgör en viktig målgrupp 
för Help to Help både som finansiärer men också 
som ambassadörer för organisationen. Insamling 
till studenters skolavgifter inom ramarna för 
Scholarship Program sker från privatpersoner 
genom så kallad crowdfunding via Help to Helps 
hemsida. Givare kan där välja att donera till en 
specifik student, till ett utbildningsskrå eller göra 
en generell donation till Help to Help. I de två 
första fallen går donationen direkt och oavkortat 
till att finansiera skolavgifter för studenter.  
En generell donation är som namnet antyder 
generell och disponeras av Help to Help för att 
främja vårt ändamål i stort.

Ytterligare sätt att bidra är 
genom att köpa gåvokort eller 

privata insamlingar.
Ytterligare sätt att bidra som privatperson 
är genom att köpa gåvokort eller genom att 
driva privata insamlingar på Facebook eller 
donationsplattformen BetterNow. Vi ser mycket 
positivt på privata insamlingar eftersom det är 
ett kostnadseffektivt och modernt sätt att både 
öka kännedomen om Help to Help och generera 
intäkter. Vi kommer att fortsätta att inspirera 
fler att ta sådana initiativ. Gåvokorten som 

utvecklades inför julen, går nu även att köpa för 
varje skrå. Det löpande arbetet med att rekrytera 
privatpersoner som givare blev under kvartal tre 
och fyra året inte prioriterat. Detta berodde på 
att tjänsten som kommunikatör, och ansvarig för 
kommunikation mot privata givare, var vakant 
fram till december. 

FÖRETAGSPARTNERS
Intäkterna från företagspartners ökade under 
2019. Bland våra företagspartners finns Tetra 
Laval, Bravura, Mazars, NOX Consulting, Moderna 
Försäkringar, Clara Consulting m.fl. Förutom 
våra privata givare, företagspartners och övriga 
finansiärer riktar vi ett särskilt tack till våra pro-
bono partners som tillhandahåller tjänster och 
bidrar med sin kompetens gratis eller till kraftigt 
reducerat pris, vilket gör till att verksamheten 
kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Tack 
till Hummingbirds, Forefront Consulting, X-hale 
Digital, Hannes Snellman Advokatbyrå, Säkra 
Vätterstaden med flera för rådgivning, stöd och 
coachning. 

RESULTAT OCH STÄLLNING

Tillsammans med Hummingbirds arbetade vi 
fram kampanjen Rea på Demokrati med fokus 
på att öka insamlingen i form av julgåvor från 
företag. Syftet var att följa upp kampanjen Help 
to Help-effekten och belysa hur viktigt utbildning 
är för demokratisk utveckling i ett land där det 
demokratiska utrymmet är begränsat. Kampanjen 
lanserades i november och engagerade 12 
företag som tillsammans donerade 219 350 SEK.  

FILANTROPER OCH STIFTELSER
Under året har ett antal privatpersoner valt att 
göra större filantropiska donationer, antingen 
till specifika ändamålsbestämda aktiviteter, 
eller i form av donationer som ska finansiera 
verksamhetens övergripande kostnader och 
möjliggöra att Help to Help kan expandera.  
Help to Help Academy samt den övergripande 
verksamheten inklusive personal, fortbildning,
kontor, etc. finansieras i första hand genom 
partnerskap med företag och med medel som 
söks från andra stiftelser och organisationer. 
 

INSAMLING TILL STUDENTERS SKOLAVGIFTER SKER FRÅN 
PRIVATPERSONER GENOM CROWDFUNDING

Help to Help finansieras genom gåvor och bidrag från privatpersoner, företag samt 
andra stiftelser och organisationer.

2019 GICK I RÄTT RIKTNING
Bortsett från personalbortfall under andra 
halvan av året, och därmed en tjänst vakant 
under tredje och fjärde kvartalet gick 2019 i rätt 
riktning.  Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att under 2019 ökade Help to Helps insamlade 
medel främst från en större donation. Att vi 
inte fortsatte öka i samma takt som under 
2018 beror främst på tidigare nämnda vakanta 
tjänst och att arbetstid lagts på rekrytering och 
utveckling av organisationen och ett specifikt 
utvecklingsprojekt. 

Våra totala intäkter under 2019 resulterade i 4,66 
(3,34) miljoner svenska kronor, och våra totala 
kostnader på 4,14 (2,59) miljoner svenska kronor.  

Med en stabil finansiell grund kan vi under 2020 
fortsätta att skala upp verksamheten på ett 
ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt.

Vi hade superrabatt på tillväxt under vår 
kampanj Rea på Demokrati.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Stipendiaterna får 
fortsatt stöd och får 
sin skolavgift  betald 
varje termin  så länge 
de uppfyller Help to 
Helps krav på betyg 
och efterlevnad av 

regler och policies. 

Genom Academy 
kan studenter 
tillgodogöra sig 
kunskap som behövs 
på arbetsmarknaden, 
exempelvis IT och hur 
du ska skriva ditt CV. 

Utbildning och jobb 
ger fler unga 

personer i 
Östafrika en möjlighet 
att skapa förändring 
för sig själva, 
sina familjer och 

samhällen.

Help to Help delar 
ut stipendier för 
högskolestudier till 
utvalda studenter 
inom olika  
ubildningsområden 
som vill använda 
sina utbilding för 
att skapa en positiv 

samhällsutveckling. 

1818 1919
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

För oss på Help to Help är det viktigt att 
kontinuerligt reflektera över hur vårt arbete, 
både externt och internt, påverkar de tre 
hållbarhetsdimensionerna. 

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Help to Helps miljömässiga påverkan är 
begränsad men inte obetydlig. Vi reser med 
flyg från Sverige till de länder i Östafrika där 
vi har verksamhet ett par gånger om året. Vi 
försöker att minimera antalet resor och välja 
klimatsmarta alternativ i största möjliga mån 
för resor inom Norden. Vi tror på digital teknik 
och använder oss av den typen av lösningar 
som ett led i att minska vår klimatpåverkan. I 
kommunikation med givare och intressenter 
väljer vi till exempel att inte ta fram onödigt 
tryckmaterial, utan skickar ut elektroniska 
nyhetsbrev och fakturor samt uppmuntrar 
digitala möten och workshops med våra 
partners.  

SOCIAL HÅLLBARHET
Utöver samhällspåverkan genom vår 
ändamålsenliga kärnverksamhet eftersträvar 
vi även social hållbarhet genom att vara en 
god och ansvarstagande arbetsgivare. Hög 
arbetsbelastning och stress är inte ovanligt 
i syftesdrivna organisationer, inte heller 
hos oss på Help to Help. Under 2019 har 
vi tagit ytterligare steg för att internt ökat 
medvetenheten och kunskapen om de 
negativa konsekvenserna av långvarig stress 

och vi försöker gemensamt att påminna 
varandra om att prioritera såväl fysisk som 
mental hälsa. Vi har bland annat tagit fram 
tydligare rollbeskrivningar och givit alla 
medarbetare tillåtelse att lägga en timme i 
veckan av sin arbetstid på att träna.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Vi har under året trappat upp arbetet med att 
utveckla interna processer och dokumentera 
rutiner för att bygga upp kunskap i 
organisationen och minska beroendet av 
nyckelpersoner i teamet. Detta är ett viktigt 
och nödvändigt steg i Help to Helps långsiktiga 
hållbarhetsarbete. Tack vare hårt arbete och 
goda partnerrelationer ökade den finansiella 
hållbarheten under 2019. Det innebär att 
vi kan prioritera att investera mer resurser i 
att utveckla våra ändamålsenliga aktiviteter 
men också att vi kan göra investeringar 
som krävs för att kunna fortsätta att växa 
på ett hållbart sätt, exempelvis att rekrytera 
nya medarbetare och utveckla processer 
för att hantera ett snabbt växande antal 
sökande till Scholarship Program utan att öka 
administrationen i samma takt. 

ANTIKORRUPTION
Under 2019 har vi skärpt våra rutiner för 
att motverka korruption och oegentligheter 
internt. Mot bakgrund av incidenten i 
Uganda (se väsentliga händelser) har vi 
haft anledning att se över hur vi delegerar 

UNDER 2019 HAR VI SKÄRPT VÅRA RUTINER FÖR ATT 
MOTVERKA KORRUPTION OCH OEGENTLIGHETER

Help to Help är en stiftelse som i första hand arbetar med att stärka den sociala 
hållbarheten i Östafrika med förhoppning om att detta ska ge ringar på vattnet och 
även leda till en större ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

ansvar till studenter och att förtydliga hur 
ansvarsområden och mandat är fördelat inom 
organisationen gentemot både personal och 
externa intressenter. Vi har reviderat de 
avtal våra stipendiater skriver på, haft samtal 
internt om våra värderingar och policys och 
upprättat en uppförandekod som ska gälla 
för alla som jobbar för, eller engagerar sig i 
Help to Help i både Sverige, Tanzania och 
Uganda. 

Utöver detta har vi under året arbetat med 
att öka vår internkontroll och dokumentation 
av finansiella processer och rutiner för Help 
to Help Tanzania, den svenska stiftelsens 
systerorganisation. Arbetet har bland annat 
inkluderat förbättringar i hantering av inköp, 
revidering av avtal med leverantörer och 
universitet och översyn av säkerhetsrutiner 
på vårt kontor. Förutom ökad intern kontroll 
har det också lett till tidseffektivisering av 
betalningar och löneadministration samt en 
ökad intern medvetenhet. 

Vi tror på att en social hållbarhet ger ringar på 
vattnet och bidrar till både social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. 

Melchsedeck 
Sigfrid är en av våra 
stipendiater 
och stöttas av en 
filantrop. 
Melchsedeck 
drömmer om att bli 
lantbruksingenjör. 

2020 2121
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Epister Michael är en av 
våra stipendiater. Hon 
har läst till lärare och 
tog examen under 2019.  
Nu engagerar hon sig 
även som trainer under 
våra IT Boot Camps där 
hon lär andra kvinnliga 
studenter IT-kunskap. 
. 

VI ARBETAR TILLSAMMANS FÖR ATT NÅ DE GLOBALA 
HÅLLBARHETSMÅLEN

Help to Helps arbete går hand i hand med Agenda 2030, eller de globala hållbarhetsmålen 
som de är mer kända som. Help to Help-effekten är högt närvarande i de flesta av 
målen, men de är tre som i högre grad beror vår verksamhet. 
Av de 17 globala målen för hållbar utveckling 
har Help to Help identifierat tre som i högre 
grad berör vår kärnverksamhet. Dessa är mål 
nummer 4,5 och 8. 

MÅL NUMMER 4
För att arbeta mot mål nummer fyra  har vi 
under året utökat antalet stipendiater och 
genom det möjliggjort högre utbildning för 
en grupp ungdomar som annars gått miste 
om fortsatta studier.  Lärare är dessutom ett 
av de fyra utbildningsområden som Help to 
Help prioriterar, vilket på längre sikt bidrar till 
en högre lärartäthet och utbildningskvalitet.

MÅL NUMMER 5
Mål nummer fem  är något som genomsyrar 
hela vår verksamhet. I strävan efter större 
jämställdhet har vi under 2019 bland annat 
genomfört två IT Boot Camps endast för 

kvinnor där vi under sex dagar utbildat 
199 kvinnliga studenter i grundläggande 
IT-kunskaper. Vi arbetar mot en ökad 
jämställdhet på universiteten och inom Help 
to Help  genom att primera kvinnliga sökande 
till vårt stipendieprogram. 

MÅL NUMMER 8
Det åttonde målet har vi arbetat mot genom 
att till exempel arrangera workshops i 
arbetsrätt,  entreprenörskap, CV-skrivande 
och intervjuteknik samt studiebesök hos 
lokala och internationella företag, allt för att 
studenterna ska få tillgång till de praktiska 
och teoretiska kunskaper som krävs för att ta 
sig in på arbetsmarknaden. 

2323
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FORTSATT FOKUS PÅ DET DIGITALA
Vi fortsätter, i linje med strategin, att 
digitalisera våra processer för att kunna att 
växa på ett hållbart och kostnadseffektivt 
sätt och för att minska onödigt administrativt 
och manuellt arbete. Detta gäller särskilt 
hanteringen av alla ansökningar till Help to 
Help Scholarship Program men också det 
växande antalet deltagare i Help to Help 
Academy. Funktionella, sammankopplade 
och uppdaterade digitala register är en 
förutsättning för att vi ska kunna följa upp och 
mäta vår effekt på ett enkelt och rättvisande 
sätt, vi kommer därför under 2020 anställa 
en projektassistent med digital kompetens  
som kan underlätta detta arbete. 

Under förstudien med att eventuellt utöka 
målgruppen och inkludera unga som lever på 
flykt, fick vi även möjlighet att se hur liknande 
organisationer arbetar digitalt. Det har gett 
oss inspiration och kunskap om hur vi i 
framtiden skulle kunna inkludera fler tekniska 
lösningar i vår verksamhet som exempelvis 

onlineutbildning. Genom att använda oss 
av onlineutbildning, eller så kallad blended 
learning, i samband med främst Academy-
aktiviteter finns det potential att nå ut till 
ännu fler studenter. Vi tror starkt på att 
tekniken även skulle kunna öka kvaliteten på 
vår utbildning på ett kostnadseffektivt sätt. 
Under nästkommande år kommer vi med 
hjälp av två studenter från Lunds Tekniska 
Högskola att undersöka möjligheten för oss 
att använda onlineutbildning  närmare.

HELA 150 NYA STUDENTER!
Tack vare prioriteringar på struktur och 
digitalisering kommer även 2020 att innebära
en kraftig expansion av våra program. Vi 
fortsätter att ta in nya studenter i Help to
Help Scholarship Program med målsättningen 
att ha beviljat ytterligare 150 studenter
stipendier under 2020 fördelat på 100 
i Tanzania och 50 i Uganda. Det skulle 
innebära att vi möjliggjort utbildning för 
fler än 430 unga framtida förändringsledare 
sedan starten.

FRAMTIDA UTVECKLING

En förutsättning för att kunna fortsätta. växa 
på ett långsiktigt hållbart sätt är att vi också 
fokuserar på att bygga upp strukturkapital i 
organisationen. Det innebär att vi prioriterat 
att förfina våra processer, utöka vårt arbete 
med effektmätning och rapportering samt  
att policies och rutiner implementerats i hela 
verksamheten.
 
UTÖKAD PERSONALSTYRKA
Under 2019 anställdes därför Clara Luthman 
som operativt ansvarig. Hon arbetar nära 
teamet i Östafrika och agerar som stöd 
för dem vilket bland annat innebär en 
konstruktiv återkoppling som utvecklar vår 
systerorganisation.

I takt med att vi bygger upp kapacitet i teamet 
i Östafrika kan de framöver  ta över allt mer 
ansvar för att involvera lokala partners i våra 
aktiviteter. Både i form av direkta
engagemang i våra aktiviteter som föreläsare 
eller arrangörer av studiebesök, men också
finansiellt. Det finns en vilja och en kapacitet 
bland lokala företag att bidra och målet är 
att den lokala organisationen i Tanzania - 
i framtiden ska generera intäkterna som 
krävs för det operativa arbetet. Under de 
kommande åren blir detta ett allt större fokus 
och en viktig del i att öka Help to Helps 
finansiella hållbarhet.
 

I FRAMTIDEN SKA DEN LOKALA ORGANISATIONEN I TANZANIA 
GENERERA INTÄKTERNA SOM KRÄVS FÖR DET OPERATIVA 

ARBETET

Help to Help har under flera år expanderat och vuxit i snabb takt såväl vad gäller
verksamhetens omfattning, teamets storlek som  vår geografiska närvaro. 

FRAMTIDA UTVECKLING

HELP TO HELPS STRATEGI 2020-2025
Under 2019 har även en strategi för 2020-2025 utvecklats med fokus på sex 
områden: 

• Förenkling
• Digitalisering
• Professionalisering
• Stärka vårt varumärke
• Öka den finansiella hållbarheten 
• Mäta, använda och skapa värde från data

Dessa områden är därefter uppdelade under tidsperioden där vi under 2020 
kommer att fokusera på förenkling, digitalisering och professionalisering. 

Upendo  Horiri satsar 
även hon på det digitala 

som deltagare på IT Boot 
Camp. Här fokuserar 
hon på Power Point. 

. 

2424 2525



29
28

Insamlingsstiftelsen Help to Help 
Org. nr: 802478-3725

Insamlingsstiftelsen Help to Help 
Org. nr: 802478-3725

FÖRVALTNING

Help to Helps övergripande verksamhet 
bedrivs genom två juridiska personer, en
insamlingsstiftelse i Sverige ”Help to Help 
Sverige” för vilken denna årsredovisning 
är upprättad och en systerorganisation, 
en icke-statlig organisation (non-
governmental organisation, NGO) i 
Tanzania ”Help to Help Tanzania”.  

Hittills inkommer alla finansiella medel till 
Help to Help Sverige som i sin tur beviljar 
Help to Help Tanzania medel för att driva 
verksamheten och genomföra aktiviteter 
som främjar ändamålet i Tanzania. De 
båda verksamheterna har samma syfte 
och ändamål och bär samma namn – 
Insamlingsstiftelsen Help to Help. Help to 
Helps arbete i Uganda leds och administreras 
i första hand från Help to Help Sverige 
men med hjälp av de anställda i Tanzania.

Help to Help Tanzania ansöker om medel från 
Help to Help Sverige två till fyra gånger
per år. Inför varje ny ansökan krävs att Help 
to Help Tanzania rapporterar om hur tidigare
medel disponeras och vilka aktiviteter som 
genomförts. Under 2019 beviljades anslag 
till Help to Help Tanzania i tre omgångar. 
Totalt uppgick de beviljade medlen som 
överfördes till Help to Help Tanzania till 
drygt 1 850 000 SEK och  377  000 SEK 
överfördes till universitet i Uganda för att 
bekosta skolavgifter för ugandiska studenter. 

Help to Help Tanzania är hittills den enda 
organisationen som mottagit bidrag från 
Help to Help Sverige, men under  2019 
mottog även två universitet bidrag för 
skolavgifter: Mbarara University of Science 
and Technology och Makerere University. 
Båda två i Uganda. 

Som en del av vår interna effektivisering, 
har även förbättringar inom vår förvaltning 
genomförts. Vi har exempelvis genom 
processer ökat vår interna kontroll och 
minskat vår kontanthantering. 

COVID-19
I början av 2020 drabbade Coronavirus - 
Covid 19 världen. I mitten av mars beslutade 
regeringarna i både Tanzania och Uganda 
att stänga ner alla landets universitet för att 
hindra smittspridning, liksom många andra 
länder gjort. Detta har givetvis påverkat Help 
to Helps stipendiater i den mån att deras 
studier pausats tills vidare. Vi beslutade 
samtidigt att samtliga Academy-aktiviteter 
skjuts upp tills dess de kan genomföras på ett 
säkert sätt alternativt via digitala lösningar. 
Utvecklingen i såväl Sverige som Tanzania, 
Uganda och resten av världen följs noga och 
vi vidtar åtgärder för att kunna upprätthålla 
den operativa verksamheten i mesta möjliga 
mån och säkra stiftelsens finansiella ställning.

FÖRVALTNING

TANZANIA

STYRELSE SVERIGE VOLONTÄRER I SVERIGE UNDER 2018

Erik Bäck, IT

Rita Rubnell Spolander, praktikant, kommunikation

Linda Holmkvist, IT-konsult

Elsa Westman, studerande 

Intervjuvolontärer 

Malin Cronqvist
Verksamhetsansvarig

Clara Luthman
Operativ chef

Naomi Shimba
Head of Operations

Catharina Johansson Söderström, ordförande invald 2018 

( Fd revisor och partner på PwC)

Malin Cronqvist, styrelseledamot invald 2015 (Verksamhetsansvarig 

Help to Help)

Erik Bäck, styrelseledamot invald 2015 (CTO Medify)

Caroline Edelstam, styrelseledamot invald 2017 (Ordförande Edel-

stam Foundation)

Suzan Hourieh Lindberg, styrelseledamot invald 2017 (Grundare 

och VD, The Social Few)

Mattias Wallin, styrelseledamot invald 2017 (Grundare Spinn Action 

Marketing)

Andrew Mwakalebela
Project Manager Academy

Epifania Mhagama
Project Manager IT Boot Camp

Hagai Mayage
Accountant

Linda Nyström
Digital kommunikatör

VI HAR GENOM PROCESSER ÖKAT VÅR INTERNA KONTROLL 
OCH MINSKAT VÅR KONTANTHANTERING

Help to Help är en stiftelse som i första hand arbetar med att stärka den sociala 
hållbarheten i Östafrika med förhoppning om att detta ska ge ringar på vattnet och 
även leda till en större ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

SVERIGE
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FLERÅRSÖVERSIKT

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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RESULTATRÄKNING
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NOTER

Denna årsredovisning har avgivits 2020-04-24
och har på grund av Covid-19 skrivits under digitalt. Då en digital underskrift 
innehåller personuppgifter är det inte med i denna version. Önskas versionen

med underskrifter kontakta info@helptohelp.se

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor

Malin Cronqvist
Verksamhetsansvarig

Mattias Wallin

Suzan Hourieh Lindberg

Catharina Johansson Söderström
Ordförande

Caroline Edelstam

Erik Bäck
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Tack för att du tagit dig tid att läsa vår 
årsredovisning. Om du, precis som vi, tror 

att utbildning är nyckeln till positiv, 
långsiktig utveckling får du gärna vara 
med oss och möjliggöra den med oss.

Stöd oss som månadsgivare, crowdfundare 
på helptohelp.se, eller starta en

insamling på Facebook. Om du representerar 
ett företag erbjuder vi er flera samarbetsformer. 

Gå in på vår hemsida för att läsa hur, eller 
kontakta oss direkt via info@helptohelp.se.

Du kan också  vara med och sprida ordet 
om Help to Help.Tipsa någon du känner, 

privatperson som företag. Följ oss
i våra kanaler @helptohelpse.

Ditt stöd är ovärdeligt!
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