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Vår vision är en värld där alla har tillgång 
till rent vatten, sanitet och hygien.



2,3
miljarder
människor lever 
utan en toalett.

844 
miljoner
människor i världen 

saknar tillgång till rent 

vatten.

Runt 800 
barn 
dör varje dag av diarré  orsakad 

av smutsigt  vatten och brist på 

toaletter. Det innebär 290 000 

barn varje år.

Vår vision
Vår vision är en värld där alla har tillgång 
till rent vatten, sanitet och hygien. Vårt 
uppdrag är att förändra liv genom tillgång 
till rent vatten, toaletter och kunskap i 
hygien i världens fattigaste samhällen. Vi 
samarbetar med lokala partners och påverkar 
beslutsfattare för hållbarhet och maximal 
effekt.

Om oss  
WaterAid är en internationell organisation 
som grundades 1981. Vi finns idag i 35 
länder och vi arbetar med att på olika sätt 
säkerställa  tillgång till rent vatten, sanitet 
och hygien för de allra  fattigaste. WaterAid 
har funnits i Sverige sedan 2009. Vi är 
övertygade om att för att lyckas utrota extrem 
fattigdom måste alla människor, överallt, få 
tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap 
i hygien. Tillsammans kan vi nå dit till 2030, 
det år som världens länder kommit överens 
om att FN:s hållbara utvecklingsmål ska vara 
uppnådda.

Detta är WaterAid

Innehåll
Detta är WaterAid
Vart är världen på väg?
– generalsekreteraren har ordet
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global organisation 
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Våra mål och vår verksamhet
Hållbara tjänster: Målet är att 
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Jämlikhet: När värdigheten kommer 
tillbaka

Varför?
Utan rent vatten och sanitet hamnar 
människor i en ond cirkel av fattigdom och 
sjukdom. Världen över tvingas människor 
ägna miljontals timmar åt att hämta vatten 
och barn dör av diarrésjukdomar som 
enkelt hade kunnat undvikas. Liv förändras 
när de timmar som tidigare ägnades åt att 
hämta vatten istället kan läggas på arbete 
eller utbildning. Tillgång till rent vatten och 
toaletter tillsammans med kunskap i hygien 
bidrar till att hålla människor friska, kvinnor 
och flickor säkra, och hjälper barn att gå klart 
skolan.

Hur? 
Vi samarbetar med lokala partners och 
samhällen för att säkerställa långsiktig 
och hållbar tillgång till rent vatten, 
toaletter och kunskap i hygien. Vi påverkar 
beslutsfattare att öka prioriteringarna och 
insatserna när det gäller dessa livsviktiga 
frågor. Hela vår verksamhet bygger på alla 
våra supportrars och samarbetspartners 
enorma generositet och engagemang – från 
individer till institutioner, företag och andra 
organisationer.

Nästan 900 
miljoner
människor uträttar sina 
behov utomhus.

Integration: Samarbeten tar oss 
närmare vår vision 
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Omslagsbild framsida: Linah, 8 år, i byn Tsararivotra, Madagaskar, säger att hämta vatten har gått från att vara en av hennes 
tuffaste uppgifter till en av de enklaste på grund av den nya vattenpumpen. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala. 

Bakgrundsbild: Dunkar som fylls med rent vatten i Ghana. Foto: WaterAid/Nyani Quarmyne/Panos.

All statistik inklusive källor finner du på wateraid.se. Omslagsbild baksida: Solo, 13 år, lyfter en dunk med 20 kilo vatten på 
ryggen inför den långa vägen hem till byn Antohobe, Madagaskar. Foto: WaterAid/Abbie Trayler-Smith. 



WaterAid Sverige
– en del av en global organisation
WaterAid grundades 1981 i Storbritannien och idag är organisationen världsledande i arbetet för att alla 
människor överallt ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Sedan 2009 fi nns WaterAid också i 
Sverige. WaterAid Sverige är en del av den globala federationen WaterAid international, som samordnar 
WaterAids globala arbete. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar 
vårt arbete globalt i de 35 länder där vi fi nns på plats.

WaterAid Sverige arbetar på olika sätt för att bidra till WaterAids vision om en värld där alla människor 
överallt har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det gör vi genom att samla in pengar till arbetet i 
WaterAids verksamhetsländer, uppmärksamma frågan i den svenska debatten, jobba tillsammans med 
företag och engagera den svenska allmänheten. Vi arbetar även för att Sveriges regering och riksdag ska 
prioritera vatten, sanitet och hygien när det gäller fattigdomsbekämpning och global hälsa i utrikespolitiken 
och den svenska utvecklingspolitiken. 

Hur WaterAid arbetar för att nå våra 
mål beskrivs i vår globala strategi 
som fi nns på wateraid.se

Vart är världen på väg?
– generalsekreteraren har ordet
Det var en fråga som många människor ställde sig efter ett turbulent 2016. Och visst kan jag förstå de som 
känner oro för framtiden, det gör jag också. Framförallt oroar jag mig för klimatförändringarna som under året 
fortsatt att skapa katastrofer runt om i världen. Som WaterAids rapport ”Wild Water” visade är det framförallt 
fattiga människor utan tillgång till rent vatten och sanitet som drabbas hårdast. Att känna oro för framtiden 
är därför fullt normalt, men samtidigt får vi inte glömma bort att världen på många sätt faktiskt blir bättre för 
varje år som går.

Så nyligen som år 2000 saknade hela 18 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten. Idag har 
den siff ran sjunkit till under 10 procent. Bakom dessa siff ror gömmer sig miljontals räddade liv. Att världen 
faktiskt blir bättre hela tiden var något som en av mina största inspiratörer Hans Rosling ständigt predikade 
om. Hans Rosling som avled 2017, kommer vara enormt saknad, inte minst för hans förmåga att engagera 
och påverka människor. Och är det någonting jag lärde mig av honom så är det att för att kunna förändra 
världen så måste vi tro på att det är möjligt. Vi måste uppmärksamma de framsteg som hela tiden görs för att 
nå en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Sedan WaterAid bildades 1981 har vi nått 26,8 miljoner människor med rent vatten och 26,8 miljoner 
med sanitet. Det är nästan lika många människor som bor i hela Norden. WaterAids bidrag till den positiva 
utvecklingen har varit stort, men vår största framgång är kanske inte att vi har nått så många direkt 
med tillgång till rent vatten, sanitet och hygien, utan snarare den påverkan vi har på regeringar, företag, 
institutioner och andra organisationer. För organisationer som WaterAid kan aldrig själva nå alla de 844 
miljoner människor som saknar grundläggande tillgång till rent vatten och de 2,3 miljarder som tvingas leva 
utan en toalett. Däremot har vi en oerhört viktig roll för att påverka länder att ta sitt ansvar, att uppmuntra 
dem att satsa mer på rent vatten och sanitet och att stötta dem så att de har kunskapen och kapaciteten att 
faktiskt se till så att deras invånare har säker tillgång till rent vatten.

Världen blir verkligen bättre men vi kan aldrig nöja oss förrän alla människor 
överallt har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. För att nå dit krävs 
ökade satsningar och djupare samarbeten. Det krävs att regeringar, företag, 
institutioner och organisationer som WaterAid arbetar tillsammans. Därför 
vill jag rikta ett stort tack till alla privatpersoner, företag, myndigheter och 
organisationer som stöttar vårt arbete och som arbetar tillsammans med oss. 
Historien visar att det går att göra enorma framsteg på kort tid, men det sker 
inte av sig självt. Om vi arbetar tillsammans kan vi se till så att alla människor 
på hela jorden har tillgång till rent vatten och sanitet inom en generation. Jag 
är helt övertygad om att det är möjligt.

Cecilia Chatterjee-Martinsen,
Generalsekreterare, WaterAid Sverige

på hela jorden har tillgång till rent vatten och sanitet inom en generation. Jag 

Cecilia Chatterjee-Martinsen,

Världen blir verkligen bättre men vi kan aldrig nöja oss förrän alla människor 
överallt har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. För att nå dit krävs 
ökade satsningar och djupare samarbeten. Det krävs att regeringar, företag, 

vill jag rikta ett stort tack till alla privatpersoner, företag, myndigheter och 
organisationer som stöttar vårt arbete och som arbetar tillsammans med oss. 

är helt övertygad om att det är möjligt.

Stockholm, september 2017

Årsberättelse 2016-2017

3 4

Generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen modererar ett panelsamtal. Foto: WaterAid/Anna Schön. Bakgrundsbild: Fyra elever 
från Miarinarivo-skolan på väg att hämta vatten till sin skola i byn Miarinarivo, Madagaskar. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala.



Glimtar från året
Globalt samarbete

Under året förlängde H&M Foundation sitt 
samarbete med WaterAid. Det nya programmet ska i 
fem länder till år 2020 nå 150 000 människor med 
hållbar tillgång till rent vatten och toaletter i hela 
samhällen; hem, skolor och inom sjukvården. Även 
Svenska PostkodLotteriet stödjer WaterAid i syfte att  
stärka organisationen globalt, samt med särskilda 
insatser i Madagaskar, Tanzania och Uganda. 

Regeringens löfte om sanitet 
med i statsbudgeten

I budgetpropositionen för 2017 fi nns nu svart på 
vitt att steg ska tas för att infria löftet statsminister 
Stefan Lövfen gav i New York 2015. Löftet innebär 
att Sverige ska bidra till att 60 miljoner människor 
ska få förbättrad tillgång till sanitet till 2030. Vi är 
glada att detta nu fi nns med i budgettexten och 
kommer fortsätta att följa frågan noga.

Engagemang 
för vatten

Genom kampanjen 
”We Dare You” mötte 
och pratade vi med 
människor runt om i hela 
landet, om behovet av 
att fl er engagerar sig och 
stöder arbetet för att nå 
WaterAids vision om rent 
vatten till alla överallt. 

Ljus på 
vattenfrågan

Under året har vi på olika sätt spridit kunskap 
om och bjudit in till diskussion kring svenskt 
utvecklingssamarbete samt rent vatten, sanitet 
och hygien som mänskliga rättigheter. Vi har satt 
fokus på de grundläggande kopplingarna till extrem 
fattigdom, global hälsa, mödra- och barnadödlighet, 
jämställdhet, samt klimat och miljö. Vi har bland 
annat lyft frågorna i Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Sveriges Television, TV4, Omvärlden, 
Klimatmagasinet Eff ekt och ETC. 

Vatten med i 
den feministiska 
utrikespolitiken 

Mycket tack vare WaterAids arbete 
listas idag vatten och sanitet 
som en viktig förutsättning för 
sexuell- och reproduktiv hälsa 
i regeringens handlingsplan 
2017 för den feministiska 
utrikespolitiken. Vatten och sanitet 
har tidigare inte lyfts i de här 
handlingsplanerna.

Vatten och klimat

För att lyfta hur klimatförändringar försvårar 
tillgången till rent vatten för de allra fattigaste  
släppte WaterAid på Världsvattendagen rapporten 
”Wild Water – The State of the World’s Water”. 
På samma tema arrangerade vi ett seminarium 
tillsammans med Sida med Jan Eliasson, WaterAids 
globala ambassadör, professor Jan C. Semenza från 
European Centre for Disease Prevention and Control, 
Parul Sharma, ordförande i svenska Agenda2030-
kommissionen, samt Khairul Islam från WaterAid 
Bangladesh.

Viktigt bidrag till 
nytt policyramverk

Genom ett remissvar 
till regeringens 
nya policyramverk 
för det svenska 
utvecklingssamarbetet, 
bidrog WaterAid till att 
ramverket nu tydligt 
uppmärksammar att 
vatten, sanitet och hygien 
är en förutsättning 
för reproduktiv hälsa, 
fattigdomsbekämpning och 
minskad barnadödlighet. 

Global utbildning stärker 
vattensektorn

Under året inledde WaterAid ett globalt 
utbildningsprogram med målet att på ett innovativt 
sätt främja kunskapsutbyte och kapacitetsbildning 
kring vatten och sanitet i urban miljö, samt skapa 
hållbara lösningar som är formade efter lokala 
förhållanden och behov. Programmet fi nansieras 
med stöd från Sida och genomförs i samarbete 
mellan WaterAid och konsultföretaget Niras. 
Under året har utbildningar genomförts i Uganda 
och Sverige. Deltagarna har olika professionella 
bakgrunder från vatten- och sanitetssektorn 
och kommer från sex nationer. Genom den 
kunskapsöverföring som utbildningarna innebär 
får WaterAid en unik möjlighet att bidra till att höja 
kunskapsnivån inom vatten- och sanitetsektorn. 

Viktigt bidrag till 
nytt policyramverk

Genom ett remissvar 
till regeringens 
nya policyramverk 
för det svenska 
utvecklingssamarbetet, 
bidrog WaterAid till att 
ramverket nu tydligt 
uppmärksammar att 
vatten, sanitet och hygien 
är en förutsättning 
för reproduktiv hälsa, 
fattigdomsbekämpning och 
minskad barnadödlighet. 
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Aqsa, 9 år, på väg från en nybyggd toalett på hennes skola i byn Haji Ali Mohammad Khosso, Pakistan. Foto: WaterAid/Asad Zaidi. 
Illustration till WaterAids kampanj. Foto: WaterAid. Generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen i TV4. Foto: Från TV4 Nyhetsmorgon. 

Bakgrundsbild: Ett översvämmat område i Wawa Bar, Nicaragua. Foto: WaterAid/Jordi Ruiz Cirera.

Rhoda Banda, 27 år, väntar sitt tredje barn och bor i byn Bwemba, Malawi. Foto: WaterAid/Alexia Webster.
Jan Eliasson, Jan C Semenza och Parul Sharma på WaterAids och Sidas seminarium. Foto: WaterAid/Anna Schön.
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Målet är att WaterAid 
inte längre ska behövas

Att WaterAid arbetar med att nå fl er 
människor i världen med tillgång till 
rent vatten och toaletter känner nog 
de fl esta till. Den delen av vårt arbete 
innebär exempelvis att vi tillsammans 
med lokala partnerorganisationer 
bygger toaletter, borrar brunnar och 
genomför hygienutbildningar. Men 
en minst lika viktig del av vårt arbete 
är att se till så att insatserna blir 
hållbara över tid. 

Det innebär att vi stödjer regeringar, 
tjänsteleverantörer och myndigheter så att de på 
lång sikt ska ha kapaciteten och kunskapen att 
leverera vatten och sanitet till sina invånare utan vår 
hjälp. Målet med allt WaterAids långsiktiga arbete är 
helt enkelt att se till så att vi inte längre behövs. 

Ett exempel på det är vårt arbete i Bangladesh 
huvudstad Dhaka. Där har vi byggt och renoverat 

off entliga toaletter, men också skapat 
system för att skötseln och underhållet 
av toaletterna inte ska vara beroende 
av WaterAid för att fungera. Det betyder 
att kunskap om, och fi nansiering till, 
underhåll och reparationer måste fi nnas 
utanför WaterAid. 

Ett led i att säkerställa detta är att till 
varje nybyggd toalettbyggnad bilda 
lokala kommittéer som ansvarar för 
underhåll. 

Kommittéerna stöttas initialt av WaterAid, men på 
sikt ska de fungera helt oberoende av oss. Målet 
är att alla toalettbyggnader ska bli självförsörjande 
genom exempelvis stöd från lokala myndigheter, 
avgifter från de som använder toaletterna, eller 
samarbeten med företag. 

Arbetet med de off entliga toaletterna syftar också 
till att vara ett modellprojekt och en ögonöppnare 
som andra kan inspireras av. Myndigheter, politiker, 
företag och lokala ledare har involverats i processen 
för att de ska kunna genomföra liknande projekt i 
framtiden utan stöd från WaterAid. All vår tekniska 
kunskap och alla våra erfarenheter har därför delats 
med dessa personer och organisationer för att 
förenkla framtida utveckling av off entliga toaletter i 
Bangladesh.

Redan nu har projektet haft stor betydelse, 
framförallt för fattiga människor i slummen som 
inte har tillgång till toalett hemma. Hittills har de 
nya toaletterna använts över 2 miljoner gånger, 
och lokala myndigheter i Dhaka och i andra städer 
i Bangladesh planerar nu liknande projekt som 
kommer förbättra tillgången till toaletter i landets 
många slumområden.

Idag saknar 2,3 miljarder människor i världen 
tillgång till en toalett och WaterAid kan inte på egen 
hand nå alla dessa människor. Men genom att dela 
vår expertis och stötta andra kan vi driva på mot en 
värld där alla människor överallt har tillgång till rent 
vatten och toaletter. På det viset maximerar vi våra 
insatser och ser till så att de sprider sig som ringar 
på vattnet.

off entliga toaletter, men också skapat 
system för att skötseln och underhållet 
av toaletterna inte ska vara beroende 
av WaterAid för att fungera. Det betyder 
att kunskap om, och fi nansiering till, 

varje nybyggd toalettbyggnad bilda 
lokala kommittéer som ansvarar för 

Våra mål och vår verksamhet
För att nå målet att alla, överallt, ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap 
om hygien, krävs samordnade globala insatser i kombination med lokala lösningar 
som är långsiktigt hållbara. Därför innehåller WaterAids globala strategi för åren 
2015-2020 fyra strategiska fokusområden; hållbara tjänster, jämlikhet, integration 
och hygien.

Här har vi valt att lyfta fyra exempel på hur vi under det gångna verksamhetsåret har 
arbetat för att ta viktiga steg mot att nå vår vision.

WaterAids strategiska mål 2015-2020: Hållbara tjänster
Vi kommer att stödja regeringar och tjänsteleverantörer för att stärka de system och de resurser som krävs för att 
tillhandahålla hållbara vatten-, sanitets- och hygientjänster.
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Habiba Akhter jobbar som frivilligarbetare på de off entliga toaletterna i Osmani Uddan, i Dhaka, Bangladesh. Foto: WaterAid/GMB 
Akash/Panos. Bakgrundsbild: De nya off entliga toaletterna i Panthokunjo, i Dhaka, Bangladesh. Foto: WaterAid/GMB Akash/Panos

Azizur jobbar som städare vid de off entliga toaletterna i Panthokunjo, i Dhaka, Bangladesh. Foto: WaterAid/GMB Akash/Panos.
WaterAids arbete med de off entliga toaletterna i Dhaka stöds av H&M Foundation.



När värdigheten kommer tillbaka

WaterAids arbete är inriktat på att i 
samarbete med lokala partners förse 
världens fattigaste befolkning med 
tillgång till rent vatten, toaletter och 
hygien. 

Vi ska utmana de ojämlikheter som hindrar de mest 
marginaliserade människorna från att få tillgång till 
den mänskliga rättigheten rent vatten. 

Människor som lever med olika typer av 
funktionshinder är en av de grupper som löper 
särskilt stor risk att hamna utanför och därmed inte 
kunna ta del av sina rättigheter. En annan grupp är 
kvinnor, hälften av mänskligheten. WaterAid arbetar 
därför på olika sätt tillsammans med kvinnor och 
människor med funktionshinder för att säkerställa 
att våra insatser tillvaratar deras behov.

Att tvingas leva utan rent vatten, toaletter och 
möjlighet till hygien skapar stora problem för alla 
människor, men oftast är det kvinnor och barn som 
drabbas hårdast. En av anledningarna är att det i de 
fl esta samhällen är kvinnor och fl ickor som ansvarar 
för att hämta vatten till hela familjen. Flickor börjar 
ofta bära vatten redan i unga år, och det är en syssla 
som följer dem genom hela livet.

Ansvaret för familjens vattenförsörjning gör att 
kvinnor inte har tid över till ett arbete utanför 
hemmet och fl ickor hindras från att gå i skolan och 
utbilda sig. Konsekvensen blir att kvinnor och fl ickor 
inte ges möjlighet att ta nödvändiga utvecklingssteg 
som skulle kunna ta dem ut ur extrem fattigdom.
Brist på toaletter gör också att fl ickor och kvinnor 

får problem med att sköta sin personliga hygien till 
exempel när de har mens eller efter att de fött barn. 
Flickor och kvinnor riskerar även att utsättas för våld 
och trakasserier när de i skydd av mörkret använder 
öppna fält eller buskage som toaletter.

Thattaprovinsen i södra Pakistan är ett av de värst 
drabbade områdena i världen när det gäller brist på 
rent vatten. Situationen påverkar självklart barnen 
som växer upp i området. Bland annat begränsas 
fl ickornas möjligheter att gå i skolan eftersom de 
har det huvudsakliga ansvaret för att hämta vatten. 
Vattenbristen tvingar dem att gå längre och längre 
bort, eftersom många bäckar antingen torkat ut eller 
blivit salta. Flera fl ickor vittnar om att de behöver 
hämta vatten upp till nio gånger varje dag. Då är det 
svårt att hinna gå i skolan.

WaterAid har under det gångna verksamhetsåret 
arbetat med att öka tillgången till rent vatten och 
toaletter på ett fl ertal skolor i området samt att 
utbilda eleverna i hygien. 17-åriga Mir Jahan är 
elev på en av skolorna som har fått rent vatten och 
toaletter. Hon berättar vad detta har inneburit för 
henne:

“Nu har vi tjejer större 
självförtroende. Nuförtiden behöver 
ingen annan veta när vi har mens, 
inte ens min mamma vet om jag 
har mens eller inte. I skolan har vi 
lärt oss att använda tygbindor, att 
tvätta och torka dem och också att 
vi ska äta vanlig mat och fortsätta 
med våra dagliga rutiner, precis som 
vanligt. I skolan använder jag det nya 
tvättrummet för att göra mig ren. Där 
kan jag också slänga bindor, 
som vi har lärt oss att inte 
slänga i toaletten.”

Att arbeta mot orättvisor och för jämlikhet 
handlar ofta om att utmana normer. I det 
arbetet samarbetar WaterAid nära både 
kvinno- och funktionshinderorganisationer 
för att dra nytta av varandras kunskaper. 
Vissa av de normer som måste utmanas 
är tydliga och synliga för alla medan andra 
är svårare att upptäcka. Som organisation 
arbetar WaterAid ständigt med att lära 
oss mer om vad som krävs för att lyckas 
minska ojämlikheter. Det handlar bland 
annat om att öka vår förståelse kring hur 
kvinnor och marginaliserade grupper, som 
människor med funktionshinder, påverkas 
av brist på rent vatten, tillgängliga toaletter 
och möjlighet till god hygien. 

Robby Simalambo är 53 år och rullstolsburen. 
Han bor i en by som heter Haabenzu som ligger i 
Gwembedistriktet i Zambia. Tillsammans med lokala 
partners har WaterAid byggt en tillgänglig toalett 
i byn. Robby berättar att innan WaterAid började 
arbeta i byn var de tvungna att använd fälten 
och buskarna utanför byn som toalett. För Robby 
innebar det att han var tvungen att kliva ur sin 
rullstol och åla sig fram längs marken. Ibland hade 
han sådan otur att ha hamnade på samma ställe 
som någon precis använt. 

– Jag kunde aldrig dra mig undan. Jag förlorade all 
värdighet. Men den här nya toaletten har gett mig 
min värdighet tillbaka. Nu kan jag rulla min stol in på 
toaletten och vara helt för mig själv utan att behöva 
be någon om hjälp. Jag kan också tvätta mig utan 
hjälp från andra. Jag är så tacksam för förändringen 
som den här toaletten har inneburit för mig. Jag är 
stolt och behöver aldrig skämmas när jag ska gå på 
toaletten, berättar Robby. 

WaterAids strategiska mål 2015-2020: Jämlikhet
Vi kommer att adressera och utmana de ojämlikheter som hindrar de fattigaste och mest marginaliserade människorna 
från att få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.
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Mir Jahan, 17 år, har nu rent vatten och toalett i skolan och behöver därför inte missa skoltid när hon har mens. Foto: WaterAid. 
WaterAids arbete i Thattaprovinsen i Pakistan stöds av H&M Foundation. 

Bakgrundsbild: En ny vattenkran installerad i byn Mwamfuli i Zambia. Foto: WaterAid/Chileshe Chanda.

Robby Simalambo, 53 år, har nu tillgång till en handikappanpassad toalett. Foto: WaterAid/Chileshe Chanda.



Samarbeten tar oss 
närmare vår vision

Ett av WaterAids fyra strategiska 
mål är att vårt arbete ska ske 
i nära samarbete med andra 
utvecklingsfrågor. För att nå vår vision 
om att alla, överallt ska ha tillgång till 
vatten, toaletter och hygien inom en 
generation måste vårt arbete utföras 
i nära samarbete med experter från 
områden utanför vårt eget. 

Det är först när vår expertis möter och samverkar 
med andra expertområden som vi kan skapa 
långsiktig, hållbar förändring. Utbildning, sjukvård, 
livsmedelsförsörjning, bostäder och stadsplanering 
– allt detta kräver tillgång till rent vatten, toaletter 
och goda kunskaper om hygien. WaterAid 
samarbetar därför med andra organisationer från 
civilsamhället samt med politiker på alla nivåer för 
att hitta långsiktiga lösningar som ger människor 
möjlighet att ta sig ur fattigdom och stå på egna 
ben.

Kanske blir 
behovet av att 
arbeta integrerat 
allra tydligast 
inom hälso- och 
sjukvården. Det 
kräver ingen djupare 
kunskap för att 
inse de uppenbara 
problem som 

uppstår när sjukhus saknar tillgång till rent vatten, 
toaletter och hygien. 

Statistiken utmanar vår föreställningsförmåga och 
visar att behovet av samverkan med hälso- och 
sjukvården är stort.  38 procent av sjukhusen i låg- 
och medelinkomstländer saknar tillgång till rent 
vatten. 19 procent saknar tillgång till toaletter och 
på 35 procent av sjukhusen har personalen inte 
möjlighet att tvätta sina händer innan och efter de 
tar hand om patienter.

Under det gånga året har WaterAid till 
exempel arbetat tillsammans med lokala 
partnerorganisationer och personal på sjukhus och 
förlossningskliniker i Singidaregionen i Tanzania för 
att säkerställa att sjukhusen har hållbar tillgång till 
rent vatten, toaletter, handfat och tvål. Förändringen 
är tydlig för både patienter och sjukvårdspersonal.

– Vid mina tidigare förlossningar fi ck jag stiga upp 
och klä på mig direkt efter att barnet fötts och linda 

in mitt barn i ett tygstycke för 
att gå hem igen. Att tvätta 
mig själv och barnet fi ck 
vänta tills jag kom hem. Jag 
fi ck bära med mig skräp och 
smutsiga kläder hem. Men vid 
min senaste förlossning var 
allting annorlunda, berättar 
trebarnsmamman Rehems 
Lyembele som fött barn på ett 
av de sjukhus där WaterAid 
arbetat.

“När min dotter Msala föddes kunde 
jag dricka vatten under förlossningen 
och efteråt tog jag en dusch. Jag 
kunde tvätta henne i rent vatten och 
jag kunde till och med smörja in mig 
i olja efteråt. Det var ljuvligt! När jag 
kom hem till min by igen kunde de 
andra kvinnorna inte tro att jag precis 
fött barn. »Det syns ju inte« sa de.”

Theresia P Ntui är 
barnmorska på ett av de 
sjukhus där WaterAid har 
arbetat. 
– Sedan vi fått rent 
vatten kan vi hålla 
mycket bättre hygien 
och minska risken 
för infektioner. Vi kan 
tvätta oss själva och 
vår utrustning. Efter 
förlossningen kan 
mammorna tvätta sig 
och barnen i varmt 
vatten, säger Theresia.

– Vi har även fått 
utbildning i hur viktigt 
det är med hygien. 
Visserligen visste vi ju redan det men det var i 
princip omöjligt att leva upp till det när vi inte hade 
rent vatten. Nu kan vi både förändra vårt eget 
beteende här på kliniken och föra kunskapen vidare 
till de nyblivna mammorna, berättar Theresia.

Med tillgång till rent vatten på sjukhus får 
patienterna ökad tilltro till sjukvårdspersonalens 
förmåga att verkligen hjälpa. Det är ett viktigt 
steg som lägger grunden för den tillit som är en 
förutsättning för att kunna arbeta systematiskt och 
långsiktigt med folkhälsoinsatser som exempelvis 
barn- och mödrahälsovård. 

WaterAids arbete tillsammans med hälso- och 
sjukvårdsektorn utmanar oss att bryta ny mark. 
På politisk nivå har vi utvidgat vårt samarbete 
från att främst påverka politiker med ansvar 
för vattenförsörjningen till att nu även påverka 
beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdsomårdet. 
Ett konkret exempel på det är den guide som 
hälso- och sjukvårdsministern, i det från Tanzania 
delvis självstyrande Zanzibar, har lanserat. Den 
riktar sig till hälso- och sjukvårdspolitiker på lokal 
nivå med vägledning för fortsatt samarbete mellan 
vattensektorn och hälso- och sjuvården.

Abigail Nyaka från 
WaterAid Malawi beskriver 
arbetet med att förse 
vårdmottagningar i 
distrikten Kasungu, 
Nkhotakota och Machinga 
med tillgång till vatten 
som »No longer business 
as usual« och syftar på 
de förändringar som ett 
integrerat samarbete mellan 
olika expertområden kräver. 

WaterAids påverkansarbete 
inom hälso- och 
sjukvårdsområdet har även 
ägt rum på internationell 

nivå genom vår aktiva medverkan i BabyWASH 
Coalition, den globala konferensen Women Deliver 
i Köpenhamn och Världshälsoorganisationens olika 
sammankomster. 

Ibrahim Kabole som är ansvarig för WaterAid 
Tanzania och som drivit WaterAids samarbete med 
hälso- och sjukvården i Tanzania, berättar vad 
arbetet har inneburit för WaterAid: 

– Vi har ju tidigare främst verkat inom vattensektorn, 
inte hälsosektorn, så det här arbetssättet har varit 
nytt för oss och haft stor inverkan.

kräver ingen djupare 

och klä på mig direkt efter att barnet fötts och linda 
in mitt barn i ett tygstycke för 
att gå hem igen. Att tvätta 
mig själv och barnet fi ck 
vänta tills jag kom hem. Jag 
fi ck bära med mig skräp och 
smutsiga kläder hem. Men vid 
min senaste förlossning var 
allting annorlunda, berättar 
trebarnsmamman Rehems 
Lyembele som fött barn på ett 
av de sjukhus där WaterAid 
arbetat.

Abigail Nyaka från 
WaterAid Malawi beskriver 
arbetet med att förse 
vårdmottagningar i 
distrikten Kasungu, 
Nkhotakota och Machinga 
med tillgång till vatten 
som »No longer business 
as usual« och syftar på 
de förändringar som ett 
integrerat samarbete mellan 
olika expertområden kräver. 

WaterAids påverkansarbete 
inom hälso- och 
sjukvårdsområdet har även 
ägt rum på internationell 

WaterAids strategiska mål 2015-2020: Integration
Vi kommer att arbeta tillsammans med andra för att ta fram planer och aktiviteter som driver förändring genom att 
integrera vatten, sanitet och hygien i arbetet för en hållbar utveckling.
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 Rehems Lyembele med sin lilla dotter Msala, som föddes efter att förlossningskliniken fått rent vatten. Foto: RFSU/Ulrika Hammar. 
Bakgrundsbild: En av de kranar som nu har rent vatten på en förlossningsavdelning i Tanzania. Foto: RFSU/Ulrika Hammar.

Theresia P Ntui är barnmorska på ett av de sjukhus som nu har rent vatten indraget. Foto: RFSU/Ulrika Hammar.



Förändrade vanor räddar liv

Har du tvättat händerna idag? Då 
har du gjort något av det viktigaste 
som fi nns, nämligen utövat god 
hygien. Hygien är inte bara viktigt 
för att vi ska kunna hålla oss friska, 
det är också helt avgörande för 
fattigdomsbekämpning och hela 
samhällens utveckling.

Något så enkelt som handtvätt med tvål anses vara 
den mest kostnadseff ektiva insats som fi nns för att 
minska sjukdomsspridning. Bristande hygien kan 
faktiskt kopplas till majoriteten av barnadödligheten 
i världen.

Så varför utövar inte alla människor god hygien? 
Det kan såklart dels förklaras med att många 

saknar möjlighet till bra hygien, exempelvis om det 
inte fi nns rent vatten och tvål att tvätta händerna 
med. Det kan också bero på att människor saknar 
kunskap om varför det är så viktigt. WaterAid arbetar 
därför både med att förbättra människors möjlighet 
till hygien och deras kunskap om hygien. Men det är 
inte nog för att nå långsiktig förändring.

I teorin låter det ganska enkelt, det är väl bara att 
informera människor om hur viktig hygien är så 
kommer de att tvätta händerna. Men i praktiken 
fungerar inte vi människor så. Vi styrs lika mycket 
av vanor och sociala normer som av rationella 
beslut baserade på kunskap. Det gäller oss alla. Till 
exempel röker många människor trots att de har 
kunskapen om att det är direkt livsfarligt. Det är 
alltså inte kunskapen som saknas utan förmågan att 
bryta en vana. För att fl er ska utöva god hygien krävs 
därför inte bara kunskap utan också att människor 

ändrar sitt beteende, sin vardag 
och hur de lever sina liv.

För WaterAid är därför 
beteendeförändring för förbättrad 
hygien ett särskilt fokusområde. 
Enkelt uttryck handlar det om 
att motivera människor och 
underlätta för att bruka god 
hygien. Men också om att 
förändra sociala normer så att det 
uppfattas som prestigefullt att ha 
bra hygien och tvätta händerna. 
För att beteendeförändringen ska 
vara hållbar över tid måste den 
också bli en vana som sker per 
automatik. Att tvätta händerna 
med tvål och vatten efter att ha 

använt toaletten eller innan matlagning måste bli 
så självklart att det inte blir ett aktivt val varje gång. 
Vanor är svåra att ändra men om det lyckas ökar 
chansen att de håller över tid.

Beteendeförändring kan aldrig ske genom att någon 
utifrån kommer och berättar för människor hur de 
ska leva sina liv. Därför måste arbetetet alltid ske 
lokalt och tillsammans med de som bor där insatsen 
ska genomföras. Så jobbar WaterAid exempelvis i 
byn Ambatoantrano på Madagaskar där vi arbetar 
med särskilt utsatta familjer som ska fungera som 
exempel för resten av samhället. En av 
dessa familjer är 13-åriga Sandy och henne 
föräldrar som är mycket stolta över den 
förändring som hygieninsatsen har lett till. 

”Nu är vi mycket renare och 
mår mycket bättre än förut. Nu 
är jag stolt över min familj och 
mig själv efter som vi har lyckats 
bättra hygienen. De andra 
barnen i vår by ser på oss med 
helt andra ögon nu” berättar 
Sandy.

Tanken med att stötta familjer som är särskilt 
utsatta är att det skapar ett socialt tryck i hela 
samhället att hålla bra hygien. Om familjer 
med låg status i samhället har god hygien 
kommer familjer med högre status att känna 
sig obekväma med att ha smutsigare hem 
och sämre hygien än de fattigaste. Normerna 
i samhället förändras, vilket leder till nya 
vanor.

Därför är stoltheten som Sandy beskriver en 
viktig del av förändringen, att hon och andra i 
samhället kopplar bra hygien till en allt högre 
status. Det gör att beteendeförändringen har 
större chans att hålla i sig över tid.

I Ambatoantrano har arbetet så här långt varit 
framgångrikt. Inte bara har invånarna nu tillgång till 
rent vatten, toaletter och tvål, de har också börjat 
förändra sitt beteende och förbättrat hygienen. 
Framförallt har livet blivit så mycket lättare för Sandy 
och de andra i byn.

”Jag är väldigt glad att vi har fått rent 
vatten precis utanför huset. Nu kan 
jag tvätta mig så ofta jag vill” berättar 
Sandy.

ändrar sitt beteende, sin vardag 
och hur de lever sina liv.

beteendeförändring för förbättrad 
hygien ett särskilt fokusområde. 

att motivera människor och 
underlätta för att bruka god 
hygien. Men också om att 
förändra sociala normer så att det 
uppfattas som prestigefullt att ha 
bra hygien och tvätta händerna. 

vara hållbar över tid måste den 
också bli en vana som sker per 
automatik. Att tvätta händerna 
med tvål och vatten efter att ha 

WaterAids strategiska mål 2015-2020: Hygien
Vi kommer att arbeta för att främja goda hygienvanor så att människor till fullo ska kunna dra nytta av fördelarna med 
tillgång till rent vatten och sanitet.
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Sandy, 13 år, tvättar håret. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala.
Bakgrundsbild: Landskap utanför byn Ambatoantrano på Madagaskar. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala. 

Sandy vid en av byns vattenposter. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala. 



Dessa gör vårt arbete möjligt
Utan det stöd som vi får från våra supportrar skulle inget av det vi gör vara möjligt. Vi vill härmed 
tacka alla er privatpersoner, företag, stiftelser, skolor, idrottsklubbar och andra organisationer 
som stödjer WaterAids arbete genom att ge gåvor och bidrag till WaterAid Sverige. Här lyfter vi 
några av våra största samarbetspartners och supportrar under verksamhetsåret. Tack!

Tack till er som   stöttat oss under året

St Görans Sjukhus

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

AB Ludvig Svensson
ALcontrol AB

Aquabiota Water Research Abwr AB
Aquasvea

Arbets-och miljömedicin 
Universitetssjukhuset Örebro

Bankgirocentralen BGC AB
Bcs Blueprint Construction Solutions AB
Byggadministration Harald Olsson AB

Dad Direct AB
Dell AB

Didriksons Regnkläder AB
Dry-IT AB

Elmia AB VA-mässan
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse

Engelska Skolan Sundsvall
Första AP-Fonden

Galatea AB
Gina Tricot

Give Water UF
Gästrike Vatten AB

Hemocue AB
Hemsida24 AB

Human Entrance
Kalmar Vatten AB

KFS Företagsservice AB
Laxå Vatten AB

LP Lastbilstvätt AB
Ludvigson Invest AB

MalmbergGruppen AB
Nokia Solutions And Networks AB

Odd Fellow Rebeckalogen nr3 Elisabet
Oras Sverige AB
PRfekt Kontor AB

ProMinent Doserteknik AB
Provins Fem AB

Quality of Service
R.Normann Partners AB

SAS Scandinavian Airlines System
-Denmark -Norway -Sweden

SEB U Ass Förening
Skara Sommarland
Strömmingsloppet
Svenskt Vatten AB

Sveriges Frisörföretagares Service AB
Teknikföretagens Branschgrupper AB, TEBAB

Täby Friskola AB
Uppsala Hem och Samhälle

WashTec Pamaco
Wassup Tyréns

VA-tidskriften Cirkulation
VA-utveckling

VVS-Branschens Yrkesnämnd
VVS-Forum
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Bakgrundsbild: Rent vatten i Orwua Nyam, Nigeria. Foto: WaterAid/Andrew Esiebo.

 



Ekonomi – WaterAid globalt
Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas de 
gemensamma globala intäkterna för 2016/17. De insamlade medlen går framförallt till verksamhet i 
programländer, samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Siff rorna är ungefärliga på grund av valutaomvandling och avrundning.

För att läsa de olika WaterAidorganisationernas respektive årsrapporter, 
gå till wateraid.org

Beskyddare av 
WaterAid
H.K.H. Kronprinsessan Victoria är 
beskyddare av WaterAid Sverige. 
Kronprinsessan har besökt både 
evenemang med WaterAid i Sverige och 
verksamhet i Tanzania.

Christina Jutterström ordförande 
WaterAid Sverige sedan 2014 
till juni 2017. Hon har tidigare 
bland annat varit VD för SVT samt 
chefredaktör för DN. 
WaterAid vill tacka Christina för det 
engagemang och ledarskap hon 
visat som ordförande och ledamot!

Tobias Krantz ordförande WaterAid 
Sverige sedan juni 2017. Tobias är 
chef för utbildning, forskning och 
innovation på Svenskt Näringsliv. 
Han har tidigare varit Sveriges 
högskole- och forskningsminister.

Ulla Grönlund vice ordförande.
Ulla har varit prefekt på Luleå 
tekniska universitet, näringslivschef 
för Länsstyrelsen i Västerbotten, VD 
för AB Trätek samt chefsbefattningar 
i Boliden AB. Hon har utöver det 
haft fl era olika styrelseuppdrag.

Christina Knight ledamot.
Christina är Creative Director, 
copywriter och författare. Hon 
har arbetat med marknadsföring 
för många av Sveriges NGO:er, 
ofta med fokus på jämställdhet. 
Hon anses idag vara en av 
reklambranschens mest 
respekterade.

Torgny Holmgren ledamot.
Torgny är VD för Stockholm 
International Water Institute (SIWI). 
Tidigare har Torgny arbetat med 
utvecklingsfrågor för Världsbanken, 
Utrikesdepartementet och FN. 

Johan Kuylenstierna ledamot.
Johan är VD för Stockholm 
Environment Institute (SEI). Han har 
tidigare haft fl era positioner inom 
FN.

Lars-Erik Liljelund ledamot.
Lars-Erik är tidigare generaldirektör 
för Naturvårdsverket. Han har också 
arbetat på Naturskyddsföreningen 
och Miljödepartementet.

Lisa Sennerby Forsse ledamot.
Lisa är aktiv i fl era olika styrelser 
med fokus på forskning, klimat och 
miljö. Tidigare har hon arbetat på 
Formas, Naturvårdsverket och som 
rektor för SLU.

Mikael Medelberg ledamot.
Mikael driver eget konsultföretag 
inom miljö och management. Han 
har tidigare erfarenhet från ledande 
positioner inom vattendustrin i 
Sverige och internationellt.

Pär Larshans ledamot.
Lars är hållbarhetschef på 
Ragn-Sells. Tidigare har han också 
varit hållbarhetschef för Max 
hamburgerrestauranger.

Globala konsoliderade intäkter 2016/17

WaterAid Storbritannien
WaterAid Amerika 
WaterAid Sverige
WaterAid Australien
WaterAid Kanada
WaterAid Indien
WaterAid Japan
Totalt

801,3 miljoner SEK
84,0 miljoner SEK 
80,1 miljoner SEK
77,2 miljoner SEK
43, 1 miljoner SEK
12,5 miljoner SEK

1,1 miljoner SEK
ca 1,1 miljarder SEK

1

Christina Jutterström 
WaterAid Sverige sedan 2014 
till juni 2017. Hon har tidigare 
bland annat varit VD för SVT samt 
chefredaktör för DN. 
WaterAid vill tacka Christina för det 
engagemang och ledarskap hon 
visat som ordförande och ledamot!

Torgny Holmgren
Torgny är VD för Stockholm 
International Water Institute (SIWI). 
Tidigare har Torgny arbetat med 
utvecklingsfrågor för Världsbanken, 
Utrikesdepartementet och FN. 

Ulla Grönlund
Ulla har varit prefekt på Luleå 
tekniska universitet, näringslivschef 
för Länsstyrelsen i Västerbotten, VD 
för AB Trätek samt chefsbefattningar 
i Boliden AB. Hon har utöver det 
haft fl era olika styrelseuppdrag.

Lars-Erik Liljelund
Lars-Erik är tidigare generaldirektör 
för Naturvårdsverket. Han har också 
arbetat på Naturskyddsföreningen 
och Miljödepartementet.

Johan Kuylenstierna
Johan är VD för Stockholm 
Environment Institute (SEI). Han har 
tidigare haft fl era positioner inom 
FN.

Lisa 
Lisa är aktiv i fl era olika styrelser 
med fokus på forskning, klimat och 
miljö. Tidigare har hon arbetat på 
Formas, Naturvårdsverket och som 
rektor för SLU.

Mikael Medelberg
Mikael driver eget konsultföretag 
inom miljö och management. Han 
har tidigare erfarenhet från ledande 
positioner inom vattendustrin i 
Sverige och internationellt.

Pär Larshans
Lars är hållbarhetschef på 
Ragn-Sells. Tidigare har han också 
varit hållbarhetschef för Max 
hamburgerrestauranger.

WaterAids styrelse

Globala konsoliderade utgifter 2016/17

Totalt ca 1,1 miljarder SEK

Tobias Krantz
Sverige sedan juni 2017. Tobias är 
chef för utbildning, forskning och 
innovation på Svenskt Näringsliv. 
Han har tidigare varit Sveriges 
högskole- och forskningsminister.

Christina Knight
Christina är Creative Director, 
copywriter och författare. Hon 
har arbetat med marknadsföring 
för många av Sveriges NGO:er, 
ofta med fokus på jämställdhet. 
Hon anses idag vara en av 
reklambranschens mest 
respekterade.
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Styrelsefoton nr 1 & 7: Oscar Segerström; nr 2: SEI; nr 3, 4 & 8: WaterAid/Anna Schön; 
nr 5: Länsstyrelsen Västerbotten; nr 6: SLU/Viktor Wrange; nr 9: SIWI; nr 10: privat. 

Bakgrundsbild: Barn i byn Fayama, Sierra Leone, tvättar händerna i rent vatten. Foto: WaterAid/Anna Kari.

H.K.H Kronprinsessan Victoria sitter på en s.k. “Gulper”, en latrintömmare, vid ett besök hos WaterAid i Tanzania. 
Foto: WaterAid/Sala Lewis.
1 Enligt K3 – Intäktsfört 104,4 Mkr. Erhållet 80,1 Mkr.



Så här användes pengarna 2016/17

Årets totala verksamhetsintäkter på 104,4 miljoner 7 användes enligt följande:

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2016/17 tagit emot gåvor och bidrag på totalt 
80,1 miljoner kronor. Under verksamhetsåret erhöll WaterAid Sverige de största fi nansiella 
stöden från Sida, H&M Foundation och Svenska PostkodLotteriet.

Resultaträkning

WaterAid har brutet räkenskapsår. Med år 2016/17 avses perioden 1 april 2016 till 31 mars 2017. 

Ekonomi – WaterAid Sverige
WaterAid Sveriges gåvor och bidrag kommer framförallt från institutioner, stiftelser och organisationer. 
WaterAid får stöd från till exempel Sida, H&M Foundation, Svenska PostkodLotteriet och Radiohjälpen. 
WaterAid arbetar också aktivt med företagssamarbeten. Utöver detta får WaterAid Sverige stöd från 
privatpersoner som stöttar vårt arbete som månadsgivare eller med engångsgåvor.

WaterAid Sverige är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlings råd. FRII arbetar för att insamling ska 
bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid Sverige följer FRIIs kvalitetskod, som är en kravstandard som 
organisationer måste följa för att vara medlemmar i FRII. En extern revisor har granskat och intygat att WaterAid 
Sverige följer kvalitetskoden. WaterAid Sverige har ett 90-konto vilket beviljas av Svensk Insamlings kontroll. Svensk 
Insamlingskontroll granskar och kontrollerar att organisationer med 90-konto följer de föreskrivna regler som fi nns 
för hur insamlade medel ska användas. Minst 75 % av de insamlade medlen skall användas till organisationens 
ändamål och högst 25 % får användas till insamlings- och administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll 
har beslutat att alla 90-organisationer från och med 1 januari 2014 skall lyda under ett nytt regelverk för 
upprättande av årsredovisning. Detta gör att från och med verksamhetsåret 2014/15 överensstämmer WaterAid 
Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper med årsredovisningslagen, BFNAR2012:1 (K3) och FRIIs Styrande 

riktlinjer för årsredovisning.2 WaterAid är också godkända av Givarguiden, som granskar insamlingsorganisationers 
transparens och ekonomi. 3,3

8,7
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Företag 9%

Stiftelser och övriga
organisationer 57%

Myndigheter 25%
Allmänheten 9%

Årlig utveckling av inbetalda 
gåvor och bidrag (miljoner kronor)

Fördelning av inbetalda gåvor 
och bidrag 2016/175

Belopp i SEK  2016/17 2015/16

Totala verksamhetsintäkter 104 372 674 67 578 211 
 

Totala verksamhetskostnader -103 652 681 -68 615 128
Varav:
Ändamålskostnader -86 954 446 -55 792 989
Insamlingskostnader -14 522 240 -8 229 318
Administrationskostnader -2 175 995 -4 592 821

3

4

till insamlings- och administrationskostnader

till vårt ändamål (stöd till program och påverkansarbete) 
83,3%

16,7%

6
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Bakgrundsbild: Barnen i byn Kaniche i Malawi leker i vattnet som just börjar forsa fram i den nyborrade brunnen. Foto: WaterAid/
Jason Larkin. 2 Fullständig årsredovisning med noter fi nns längre bak i denna publikation. För information om K3 och den nya 

redovisningsprincipen, se sid VI. 3 Fullständig resultat- och balansräkning fi nns längre bak i denna publikation, på sid V.

4,5,6 Fullständig årsredovisning med noter fi nns längre bak i denna publikation. 7  K3 – Intäktsfört 104,4 Mkr. Erhållet 80,1 Mkr



Årsredovisning för räkenskapsåret
2016-04-01 – 2017-03-31

Förvaltningsberättelse
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige 
bildades 2009 och är registrerad hos 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Water-
Aid Sverige är medlem i den interna-
tionella federationen WaterAid interna-
tional. Styrelsens säte är i Stockholm.

Vision 
WaterAids vision är en värld där alla 
har tillgång till rent vatten, sanitet och 
hygien. Vårt uppdrag är att förändra liv 
i världens fattigaste samhällen genom 
tillgång till rent vatten, sanitet och 
hygien.

Global Kontext 
WaterAid Sverige är medlem av federa-
tionen WaterAid international8 som är 
en oberoende internationell organisa-
tion med säte i Storbritannien. WaterAid 
Sveriges ordförande sitter i WaterAid 
internationals styrelse. Generalsekreter-
aren för WaterAid Sverige samt andra 
medarbetare inom WaterAid Sverige sit-
ter i olika internationella exekutiva team 
inom federationen som tar strategiska 
och operativa beslut samt utvecklar 
den globala verksamheten inom olika 
områden.

Tillsammans arbetar medlemmarna 
i federationen för att genomföra den 
gemensamma globala strategin genom 
programverksamhet, opinionsbildning 
och påverkan nationellt, regionalt 
och globalt, för att världens fattigaste 
samhällen ska få tillgång till rent vatten, 
sanitet och hygien. WaterAid globalt 
arbetar vid verksamhetsårets slut i 37 
länder.

WaterAids opinionsbildnings- och 
påverkansarbete verkar för att tydlig-
göra frågornas centrala betydelse för 
fattigdomsbekämpning och hållbar ut-
veckling samt att påverka beslutsfattare 
att prioritera frågan globalt, regionalt, 
nationellt och lokalt. 

Programverksamheten har som mål 
att påvisa och genomföra kostnadsef-
fektiva och hållbara lösningar och 
angreppssätt. Den genomförs i nära 
samverkan med nationella och lokala 
myndigheter, genom lokala partner-
organisationer och samhällen för att 
säkerställa ägarskap, hållbarhet och att 
lokala behov blir styrande. 

Medlemmarna i federationen Water-
Aid international omsatte totalt under 
räkenskapsåret 1 100 miljoner kronor 
(96,9 miljoner GBP). WaterAid Sveriges 
erhållna medel uppgick till 7,5 % av 
den globala omsättningen.

Ändamål
Vi förändrar liv genom rent vatten, 
sanitet och hygien – Effekten av vår 
verksamhet
I dag saknar över 650 miljoner män-
niskor tillgång till rent vatten och 2,4 
miljarder människor har inte tillgång till 
sanitet.9

Utan rent vatten och sanitet befinner 
sig människor i en ond cirkel av fattig-
dom och sjukdom. Varje dag dör nästan 
800 barn av diarrésjukdomar orsakade 
av smutsigt vatten, många kvinnor och 
flickor i fattiga samhällen ägnar större 
delen av sin dag till att hämta vatten. 
Diarré är den näst största dödsorsaken 
för barn under fem år i världen. Rent 
vatten och sanitet förändrar liv – för 
gott. Barn överlever och familjer kan 
hålla sig friska. Timmar som ägnas åt 
vattenhämtning kan istället användas 
till annat. Barn får tid och möjlighet att 
gå i skolan. Vatten och sanitet hand-

lar om överlevnad, hälsa, utbildning, 
självständighet, jämställdhet, trygghet 
och social och ekonomisk utveckling 
för individer liksom för samhällen och 
nationer.

Sedan WaterAid började sitt arbete 
1981 har organisationen globalt 
bidragit till att ca 26,8 miljoner män-
niskor fått tillgång till rent vatten. Sedan 
2004 har 26,8 miljoner fått tillgång till 
sanitet.10

Vårt påverkansarbete har aktivt med-
verkat till att öka den politiska och 
finansiella prioriteringen av vatten och 
sanitet inom nationella regeringar, 
biståndsgivare, FN och globala och 
regionala institutioner och på så sätt 
bidragit till att flera miljoner männis-
kor fått tillgång till vatten, sanitet och 
kunskap i hygien.

Vi förändrar liv – fler människor med 
tillgång till rent vatten och sanitet 
I 32 av de 37 länder WaterAid är 
verksam i bedriver vi förutom opin-
ions-, påverkans- och insamlingsarbete 
även direkt programverksamhet. Av de 
inbetalda medlen till WaterAid Sverige 
under räkenskapsåret, 80,1 miljoner 
kronor, har 77,8 miljoner kronor an-
vänts till program och påverkan för att 
säkerställa att fler människor får tillgång 
till rent vatten, sanitet och kunskap 
i hygien. På detta sätt bidrar vi till 
bestående förändringar och till männis-
kors möjlighet till ett bättre liv.

Federationen har sammantaget under 
verksamhetsåret genom vår direkta pro-
gramverksamhet med våra samarbet-
spartners i 32 länder nått 1,6 miljoner 
människor med rent vatten och 2,3 
miljoner människor med sanitet.11 

Vi påverkar och inspirerar andra att 
bidra till förändring genom påver-
kan, kunskap och opinionsbildning
Vårt påverkansarbete har som mål att 
medverka till att öka den politiska och 
finansiella prioriteringen av vatten och 
sanitet inom nationella regeringar, 
biståndsgivare, FN och globala och 
regionala och lokala processer, institu-
tioner, företag och andra organisation-

er. Opinionsbildningsarbetet syftar till 
att öka förståelsen, engagemanget och 
insatserna för vatten-, sanitets- och hy-
gienfrågor bland allmänheten, företag, 
media och andra intressentgrupper.

WaterAid Sveriges påverkansarbete 
har som mål att få till stånd en ökad 
prioritering av vatten och sanitet i det 
svenska utvecklingssamarbetet. Detta 
inkluderar både hur resurser fördelas, 
samt den svenska regeringens position-
er i relevanta internationella processer 
inom utveckling och bistånd. Påver-
kans- och opinionsbildningsarbetet ska 
även bidra till ett ökat engagemang, pri-
oritering och engagemang av frågorna 
hos allmänheten, företag, organisation-
er och olika relevanta institutioner.

Ändamål
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges 
ändamål är att genom insamling, opin-
ionsbildning, påverkan och programin-
satser verka för alla människors rätt till 
rent vatten, sanitet och hygien. Våra 
programinsatser fokuseras på att säk-
erställa tillgången till detta i världens 
fattigaste samhällen och bedrivs genom 
lokala samarbetspartners. Vi samar-
betar även med lokala och nationella 
myndigheter för att säkerställa att 
policys och implementering följs så att 
alla, särskilt de fattigaste, får tillgång till 
rent vatten, sanitet och hygien.

Finansiellt resultat
WaterAid Sverige finansieras av frivilliga 
gåvor och bidrag från allmänheten, 
företag, stiftelser och andra institu-
tioner samt försäljning av marknads-
föringstjänster och utbildning. WaterAid 
Sverige har under verksamhetsåret er-
hållit totalt 80,1 (65,8) miljoner kronor. 
Detta är en ökning från föregående år 
som till stor del beror på ett nytt globalt 
program finansierat av H&M Founda-
tion, 60 miljoner på 3 år varav 20 
miljoner utbetalades i slutet av 16/17.

Under verksamhetsåret erhöll WaterAid 
Sverige de största finansiella stöden 
från H&M Foundation (30 miljoner), 
Sida (20,5 miljoner) och Svenska Post-
kodLotteriet (15,5 miljoner). 

Insamlingsstiftelsens kostnader under 
verksamhetsåret uppgick till 103,6 
miljoner. Under samma period uppgick 
intäkterna, enligt K3 (se not redovis-
ningsprinciper), till 104,4 miljoner och 
gav således ett finansiellt resultat på 
0,8 miljon kronor.

Momspliktig verksamhet 
WaterAid erbjuder företag och andra 
aktörer tjänster vilka Skatteverket 
bedömer som momspliktiga tjänster. 
Dessa tjänster är i dagsläget marknads-
föringstjänster och utbildningstjänster 
och redovisas som övriga intäkter.

Placeringspolicy
WaterAid Sveriges placeringspolicy är 
att placera kapital till låg risk och alla 
medel är idag placerade på bankkonto. 
Vidare innebär policyn att om Water-
Aid Sverige skulle erhålla aktier eller 
andra tillgångar som gåva skall dessa 
säljas omgående, eller placeras enligt 
fastställd policy.

WaterAid Sverige som arbetsgivare 
WaterAid Sverige är medlem i IDEA, 
(Arbetsgivarförbundet för ideella 
organisationer). WaterAid Sverige är 
inte kollektivavtalsanslutet. WaterAid 
Sverige har sitt kontor i Solna, i Stock-
holms län, där det vid verksamhetsårets 
slut fanns 15 heltidsarbetande och 1 
deltidsarbetande samt generalsekreter-
aren som leder organisationen.

Framtida utveckling
WaterAid Sverige ser ett växande in-
tresse i Sverige för vatten-, sanitets- och 
hygienfrågor som grundläggande för 
hållbar mänsklig, social och ekono-
misk tillväxt och utveckling. Organi-
sationen kommer att fortsätta arbeta 
för att öka engagemanget för frågorna 
bland allmänheten, företagsledare 
och beslutsfattare. På detta sätt bidrar 
WaterAid Sverige till att alla människor 
ska få tillgång till rent vatten, sanitet 
och hygien.

Styrelsen och generalsekreteraren för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige, 
organisationsnummer 802426-1268, avlämnar härmed årsredovisning avseende 
räkenskapsåret 2016-04-01 – 2017-03-31. 
Organisationens 8:e verksamhetsår.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor.

Statistik är från tidpunkten för årsrapportens färdigställande, nyare statistik förkommer i övriga Årsberättelsen.
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8 Charity registration number 1137900. De övriga medlemsländerna i federationen är 31 mars 2017 
WaterAid America, WaterAid  Australia, WaterAid Canada, WaterAid Japan, WaterAid India  och WaterAid UK. För mer info http://www.

wateraid.org/who-we-are/how-we-are-governed  9 http://www.wateraid.org/se/vart-arbete/vad-det-handlar-om/statistik  

10 Ibid.  11 Ibid.



Eget kapital

            Balanserat resultat       Årets resultat       Årets resultat2009/10

Ingående balans 2016-04-01           8 973 312          -1 240 213            7 733 099

Disposition av föregående års resultat         -1 240 213           1 240 213              0

Årets resultat       51 805   51 805

Utgående balans 2017-03-31           7 733 099  51 805             7 784 904

Övrig information
WaterAid Sverige har brutet räkenskap-
sår från 1 april till 31 mars. 

Svensk Insamlingskontroll har bev-
iljat kontrollgirokonto med plusgiro 
900162-9, plusgiro 900381-5 och 
bankgiro 900-1629.

WaterAid Sveriges hemsida www.
wateraid.se  

WaterAid Sverige är medlem av Frivillig-
organisationernas Insamlingsråd (FRII). 

Förvaltning
WaterAid Sveriges styrelse
WaterAid Sverige leds av en styrelse 
som arbetar ideellt. Styrelsen har sam-
manträtt fyra gånger under verksamhet-
såret.

I styrelsen sitter vid tillfället för faststäl-
landet av årsredovisningen: Tobias 
Krantz (ordförande) Ulla Grönlund (vice 
ordförande), Christina Knight, Torgny 
Holmgren, Johan Kuylenstierna, Lars-
Erik Liljelund, Lisa Sennerby Forsse, 
Mikael Medelberg och Pär Larshans 
(ledamöter). 

Revisor 
För detta verksamhetsår har BDO 
Mälardalen AB i uppdrag att revidera 
verksamheten, där ansvarig revisor är 
auktoriserad revisor Margaretha Morén.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
WaterAid Sverige har under verksam-
hetsåret bland annat arbetat med 
följande insatser för påverkan, informa-
tionsspridning samt insamling.

• Deltagit aktivt i konsultationer och 
remissutlåtanden från Utrikesdepart-
mentet angående bland annat FNs håll-
barhetsmål #Agenda2030 för att öka 
insatserna från svenskt bistånd till rent 
vatten, sanitet och hygien som grun-
dläggande för att nå hållbarhetsmålen 
om utrotande av extrem fattigdom, 
global hälsa, miljö och klimat, utbild-
ning, hållbara städer och jämställdhet.

• Bidragit till arbetet inom Concord 
Sveriges #Agenda2030 samt #jäm-
ställdhet som samordnar det svenska 
civilsamhällets arbete inom processen 
med de globala hållbarhetsmålen samt 
ökade insatser för jämställdhet. Här 
har WaterAid Sverige lyft tillgången till 
vatten och sanitet som ett fundament 
för de allra fattigaste, och framförallt 
kvinnor, att ta sig ur extrem fattigdom, 
få tillgång till utbildning, bättre global 
hälsa, minskad barnadödlighet och 
ökad mödrahälsa, minska ojämlikheter 
samt öka kvinnors möjlighet att produk-
tivt medverka i samhället. 

• Genom att hålla föreläsningar och 
seminarier, aktivt mediaarbete samt 
dialog med företagsledare i Sverige 
aktivt arbetat med att lyfta svenska 
företags möjlighet och ansvar att bidra 
till #Agenda2030 genom insatser inom 
vatten, sanitet och hygien.

• Arrangerade den 18 november 2016 
tillsammans med Sida ett semina-
rium inför Världstoalettdagen, den 
19 november, under titeln “Can a 
city be sustainable without toilets for 
all?”. Seminariet inkluderade talare 
från bland annat; Bangladesh, Kenya, 
Utrikesdepartmentet, Karolinska Insti-
tutet, Stockholm Environment Institute 
(SEI), WaterAid, Sida m.fl.

• På Världsvattendagen den 22 mars 
2017 lanserades WaterAids globala år-
liga rapport ”The state of the worlds wa-
ter” i Sverige. Årets tema ”Wild Water” 
lyfte frågan kring klimatförändringarna 
som manifesterar sig i vattenförändrin-
gar och hur detta försvårar tillgången till 
rent vatten för de allra fattigaste män-
niskorna i världen.

• Arrangerade ett seminarium tillsam-
mans med Sida den 23 mars i sam-
band med lanseringen av rapporten 
Wild Water (se ovan). I panelen Jan 
Eliasson (WaterAids ambassadör och 
tidigare FN:s vice generalsekreterare), 
Parul Sharma (ordförande, svenska 
Agenda2030-kommissionen), Khairul 
Islam (Country Director, WaterAid Ban-
gladesh), Jan C. Semenza (professor, 
European Centre for Disease Prevention 
and Control).

• Medverkat i en rad högprofilerade 
seminarier och tillställningar som talare 
och medarrangör, till exempel World 
Water Week i Stockholm.

• Informerat och engagerat svenska 
beslutsfattare och allmänheten genom 
att vara aktiva i svensk media med 
bland annat debattartiklar, deltagande 
i nationell TV och radio i frågor rörande 
svenskt bistånd, rent vatten, sanitet 
och hygien och dess grundläggande 
kopplingar till extrem fattigdom, global 
hälsa, mödra- och barnadödlighet, 
jämställdhet, klimat och miljö samt 
mänskliga rättigheter.

• Engagerat människor för våra frågor 
genom aktiviteter i våra sociala me-
diekanaler.

• Engagerat människor genom vår 
insamlingskampanj ”We Dare You” som 
mött människor runt omkring i Sverige 
och möjliggjort för dem att bli månads-
givare.

Resultat och ställning
Fördelade verksamhetsintäkter
Årets totala verksamhetsintäkter på 
104,4 miljoner 12 användes enligt 
följande: 

• 83,3 % till ändamålet.
• 16,7 % till insamlings- och adminis-
trationskostnader.

Nyckeltal

Utveckling inbetalda gåvor och bidrag Fördelning inbetalda medel 2016/17

Företag 9%

Stiftelser och övriga
organisationer 57%

Myndigheter 25%
Allmänheten 9%
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*2016/17, 2015/16 och 2014/15 enligt K3, de övriga åren är enligt tidigare redovisningsprincip och är inte omräknade, se not redovisningsprinciper.

                2016/17*
        2015/16*

        2014/15*
       2013/14       2012/13        2011/12        2010/11        2009/10

Inbetalda gåvor och bidrag (Mkr)        80,1            65,8              83,7           64,3           17,4          16,5            8,7              3,3

Intäkter (Mkr)                                         104,4           67,6             54,7           64,3           17,4          16,5            8,7              3,3

Eget kapital (Mkr)                                   7,78            7,73              8,97           8,87           1,73          1,20           0,07           0,00

Balansomslutning (Mkr)                       56,04          52,47          39,01          9,62           2,43          1,52           0,55           1,02

Ändamålskostnad i % av intäkter       83,3 %       82,6 %        86,9 %       82,8 %      79,1 %       80,4 %      76,5 %      49,2 %

Antal anställda (exklusive GS)               15                10                10                 7                 5                4                 3                 2
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Noter
Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges 
redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisning-
slagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3) och FRIIs 
Styrande riktlinjer för årsredovisning.

I K3 har BFN samlat de normer som 
ska tillämpas när årsredovisning och 
koncernredovisning upprättas. Normalt 
sett är K3 endast till för större företag/or-
ganisationer. Svensk Insamlingskontroll 
kräver dock att alla 90-kontoinnehavare 
redovisar i enlighet med K3.

I årsredovisningen har även vissa up-
plysningar lämnats som krävs av Svensk 
Insamlingskontroll.

Upplysningar om ändrad 
uppskattning och bedömning
Är en ändrad uppskattning eller bedömn-
ing väsentlig ska upplysning lämnas om 
karaktären på ändringen och effekten på 
tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader det innevarande räkenskapsåret. 
Det finns inga sådana upplysningar att 
lämna för räkenskapsåret.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Bidrag
Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor med 
återbetalningsskyldighet till dess att 
villkoren är uppfyllda och ingår i begrep-
pet 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. Bidrag som erhållits 
för att täcka vissa kostnader till exempel 
för administration redovisas som intäkt 
samma räkenskapsår som den kostnad 
bidraget är avsett att täcka.

Redovisning av offentliga bidrag 
Ett offentligt bidrag som inte är förenat 
med krav på framtida prestation ska 
redovisas som intäkt när villkoren för att 
få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag 
som är förenat med krav på framtida 
prestation ska redovisas som intäkt när 
prestationen utförs. Har bidraget tagits 
emot innan villkoren för att redovisa det 
som intäkt har uppfyllts, redovisas det 
som en skuld.

Ett bidrag som redovisas som en förut-
betald intäkt redovisas i resultaträknin-
gen fördelat på ett systematiskt sätt över 
tillgångens nyttjandeperiod.

Det offentliga bidrag som har redovisats 
i resultaträkningen är 20 miljoner kronor 
från Sida. Alla villkor är uppfyllda och 
det finns inga ansvarsförbindelser eller 
eventualtillgångar som är förknippade 
med bidraget.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som 
intäkt när de erhålls. Intäkter i form av 
gåvor av kontanta medel intäktsförs 
enligt kontantprincipen i den period då 
gåvan inbetalats. I den mån det på ba-
lansdagen finns avtalade men ej erhållna 
gåvor från företag och organisationer in-
täktsförs dessa efter individuell prövning.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är 
gåvor och bidrag, dessa redovisas enligt 
kontantprincipen.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i än-
damåls-, insamlings- och administration-
skostnader. Gemensamma kostnader, 
som exempelvis lokalkostnader, system-
stöd och allmänna kontorskostnader, 
fördelas mellan ändamåls-, insamlings- 
och administrationskostnader efter antal 
anställda verksamma inom respektive 
område.

Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader 
som kan hänföras till organisationens 
uppdrag enligt stadgarna. Hit räknas 
kostnader för WaterAids programarbete 
ute i våra programländer, påverkans-, 
informations- och opinionsbildningsar-
bete samt löner och sociala avgifter, 
utrustning och andra kostnader direkt 
hänförliga till ändamålet. Kostnader 
för administration som uppstår som en 
direkt följd av en aktivitet/projekt inom 
ändamålet räknas till ändamålskost-
nader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är sådana kost-
nader vars syfte är att generera externa 
intäkter. Här ingår till exempel kostnader 
för annonser, reklam och tackbrev till gi-
vare men också kostnader för löner och 
sociala avgifter för den personal som 

arbetar med insamlingsverksamheten.

Administrationskostnader
Administrationskostnader avser medel 
som använts för att arbeta för och säker-
ställa god kvalitet av WaterAid Sveriges 
interna kontroll och rapportering, såväl 
externt som internt. 

Leasing
Alla WaterAid Sveriges leasingavtal redo-
visas som operationella.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för inne-
varande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och skat-
teregler som gäller på balansdagen.

Ersättning till anställda 
Löpande ersättningar till medarbetare 
i form av löner, sociala avgifter och 
liknande kostnadsförs i takt med att ar-
betet utförs. WaterAid Sverige betalar in 
ITP1 till Collectum för samtliga anställda. 

Balansräkningen
Lager 
Lager värderas med tillämpningen först-
in-först-ut-principen, till det lägsta ans-
kaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det på balansdagen.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som 
efter individuell prövning beräknas 
bli betalt eller av de bidrag som har 
utbetalats till projekt men ännu inte har 
spenderats.

Fordringar och skulder i utländsk 
valuta
Monetära fordringar och skulder i utlän-
dsk valuta har räknats om till balansda-
gens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer 
vid reglering eller omräkning av mon-
etära poster redovisas i resultaträknin-
gen det räkenskapsår de uppkommer, 
antingen som en rörelsepost eller som 
en finansiell post utifrån den underlig-
gande affärshändelsen. På balansda-
gen finns inga fordringar eller skulder i 
utländsk valuta.

  Not  2016-04-01 2015-04-01

   2017-03-31 2016-03-31

Verksamhetsintäkter 2

Gåvor  19 131 143 12 799 155
Bidrag  59 977 581  32 998 444
Offentliga bidrag  20 000 000 20 000 000
Övriga intäkter  5 263 950 1 780 612
Summa verksamhetsintäkter  104 372 674 67 578 211

Verksamhetskostnader 3,4,5 

Ändamålskostnader  -86 954 446 -55 792 989
Insamlingskostnader  -14 522 240 -8 229 318
Administrationskostnader  -2 175 995 -4 592 821
Summa verksamhetskostnader  -103 652 681 -68 615 128

Verksamhetsresultat  719 993 -1 036 917

Finansiella intäkter och kostnader  

Finansiella intäkter 6 46 228 196
Finansiella kostnader 7 -8 851 -97
Summa finansiella intäkter och kostnader  37 377 99

Resultat efter finansiella poster  757 370 -1 036 818

Skatt på årets resultat 8 -705 565 -203 395
Årets resultat  51 805 -1 240 213

Resultaträkning

  Not  2017-03-31 2016-03-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror  3 063 160

   3 063 160

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  504 429 0
Övriga kortfristiga fordringar  30 180 59 540
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 21 014 123 21 757 395
   21 548 732 21 816 935

Kassa och bank  34 486 200 30 650 442

Summa omsättningstillgångar  56 037 995 52 467 537

SUMMA TILLGÅNGAR  56 037 995 52 467 537

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital  

Balanserat kapital  7 733 099 8 973 312
Årets resultat  51 805 -1 240 213
   7 784 904 7 733 099 

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder   10 199 958 705
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag  10 41 602 840 42 283 124
Skatteskulder  944 454 252 114
Övriga skulder  655 679 434 571
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  11 5 039 918 805 924
   48 253 091 44 734 439

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  56 037 995 52 467 537

Balansräkning
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Inget arvode har utgått till styrelsen under 
räkenskapsåret.

Avtal om avgångsvederlag
WaterAid Sverige har träffat avtal med 
generalsekreteraren om en ömsesidig 

uppsägningstid om 6 månader. Styrelsen 
äger rätt att när som helst under uppsägn-
ingstiden befria generalsekreteraren från 
skyldigheten att utföra arbete men har 
fortfarande skyldighet att under uppsägn-
ingstiden betala lön. Om det skulle ske 

har generalsekreteraren rätt att ta annan 
anställning eller bedriva egen verksam-
het. Inkomst från sådan anställning eller 
verksamhet skall räknas av från lön från 
WaterAid Sverige.

Not 2 Verksamhetsintäkter   2016-04-01 2015-04-01
   2017-03-31 2016-03-31
Gåvor som redovisas i resultaträkningen  
Insamlade medel
Allmänheten  7 048 320 2 391 784
Företag  2 039 764 2 875 044
Svenska Postkodlotteriet  10 000 000 7 000 000
Övriga organisationer  43 059 532 327

Summa  19 131 143 12 799 155
  
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel  
Företag – H&M  456 062 560 452 
Svenska Postkodlotteriet Special Projekt  5 189 667 4 483 447 
H&M Foundation  53 172 966 27 028 554 
Radiohjälpen  1 158 886 925 991 

Summa insamlade medel  59 977 581 32 998 444 

Offentliga bidrag 
Sida  20 000 000 20 000 000
Summa offentliga bidrag  20 000 000 20 000 000

Övriga intäkter  5 263 950 1 780 612 
Summa övriga intäkter  5 263 950 1 780 612

Summa  85 241 531 54 779 056 

   
Totala insamlade medel består av följande:   

Gåvor som redovisas i resultaträkningen  19 131 143 12 799 155
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen  - -
Bidrag som redovisats som intäkt  59 977 581 32 998 444 

Summa insamlade medel  79 108 724 45 797 599 

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medelantal anställda  
                                                                 2016-04-01 – 2017-03-31                                   2015-04-01 – 2016-03-31
                                                                       Medel         Varav män                                              Medel         Varav män
Anställda                                                            15                    3                                             10                    2

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
                                                                                2017-03-31                                                   2016-03-31
                                                                       Antal på                 Varav                                         Antal på                  Varav
                                                                   balansdagen              män                                        balansdagen               män
Styrelseledarmöter                                             9                            5                                               9                            5
Generalsekreterare                                             1                            -                                               1                            -

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter   2016-04-01 2015-04-01
   2017-03-31 2016-03-31
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare  766 820 745 770
Övriga anställda  6 320 988 4 233 362

Totala löner och ersättningar  7 087 808 4 979 132
  
Sociala kostnader  2 437 962 1 601 939
- varav pensionskostnader  355 746 322 835

Sociala kostnader generalsekreterare  390 496 363 708
- varav pensionskostnader  120 219 105 026

Totala sociala kostnader  2 828 458 1 965 647

Totala personalkostnader  9 916 266 6 944 779

Not 4 Leasing
WaterAid Sverige leasar kontorslokal, router 
samt en skrivare. Avtalet om lokalhyra 
sträcker sig till 2018-09-30 och är möjligt 
att förlänga till 2023-09-30.

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
757 tkr (517tkr).

Framtida leasingavgifter förfaller enlig följande   2016-04-01 2015-04-01
   2017-03-31 2016-03-31
Inom 1 år  760 122 668 475 
1-5 år  1 155 933 2 018 925
Senare än 5 år  - -
Summa  1 916 055 2 687 400

Not 5 Verksamhetskostnader

2016-04-01 – 2017-03-31     Ändamål      Insamling Administration Totalt
Direkta ändamålskostnader               77 793 722        -             - 77 793 722
Övriga externa kostnader    3 245 465    11 811 458              774 468 15 831 391
Personalkostnader                5 915 259       2 710 782           1 401 527 10 027 568
Totalt                  86 954 446    14 522 240           2 175 995 103 652 681

Not 6 Finansiella intäkter
               2017-03-31 2016-03-31
Ränteintäkter                                   44 570 185
Valutakursvinster           1 613 11
Övriga finansiella intäkter                   45 -
Totalt                                  46 228 196
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Not 12 Väsentliga händelser efter 
verksamhetsåret slut
• I mars beviljades WaterAid ett Special Pro-
jekt, i samarbete med WWF, från Svenska 
PostkodLotteriet inom ramen för deras Spe-
cial Project. Stödet är på totalt 8 miljoner, 
varav WaterAids del är ca 3,1 miljoner. Den 
slutgiltiga projektplanen godkändes i juli 
och medel betalades ut i augusti.  

• I juni 2017 avgick stiftelsens sittande 
ordförande Christina Jutterström efter att 
ha suttit 3 mandatperioder i styrelsen. 

Nya styrelseledamöter som har valts in 
under verksamhetsåret är: Tobias Krantz, 
stiftelsens ordförande.

• Under april gjorde WaterAid international 
en s.k. ”Membership and license agreement 
accreditation review and fi nancial audit” 
vilken utförs regelbundet för att försäkra 
federationen om att alla medlemmarna 
håller sig till de kriterier som fi nns i det 
s.k.”Membership and license agreement” 
och i federationens styrdokument samt 
att organisationen har en hållbar fi nansiell 

struktur samt intern kontroll. 
WaterAids interna revisionsteam spend-
erade 4 dagar på kontoret och intervjuade 
Ordförande samt 2 andra medlemmar av 
styrelsen, Generalsekreteraren samt Eko-
nomi- och Administrationsansvarig och gick 
igenom interna dokument och fi nansiella 
system. 
Den slutliga rapporten från WaterAids 
internrevisionsteam visar på att WaterAid 
Sverige uppfyller alla kriterier samt har en 
god fi nansiell struktur och att alla interna 
processer är väl kontrollerade.

Vi som företräder WaterAid Sverige riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet.
Vi gör vårt yttersta för att använda WaterAid Sveriges resurser i enlighet med de syften som

gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen ska kunna se fram emot ett starkt stöd
från svenska folket för allas rätt till rent vatten, sanitet och hygien.

Stockholm 2017-09-07

Not 7 Finansiella kostnader
                 2017-03-31 2016-03-31
Räntekostnader                       8 429 91
Valutakursförluster              362 6
Övriga fi nansiella kostnader                   60 -
Totalt                      8 851 97

Not 8 Skatter                2016-04-01             2015-04-01
                 2017-03-31 2016-03-31
Resultat före skatt                       757 370 -1 036 818

Skattepliktiga intäkter                  5 263 894 1 780 612
Avdragsgilla kostnader                 -2 056 779 -856 087
Skattepliktigt resultat                  3 207 115 924 525 

Skatt enligt gällande skattesats, 22%                     705 565 203 395
Årets skattekostnad                      705 565 203 395

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
                 2017-03-31 2016-03-31
Förutbetalda hyror                       182 132 181 108
Upplupna ränteintäkter                    - -
Förutbetalt för programstöd                20 308 004 21 343 337
Övriga poster                       523 987 232 951
Totalt                  21 014 123 21 757 395

Not 10 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
                 2017-03-31 2016-03-31
H&M Foundation                 37 675 390 37 533 198 
Svenska PostkodLotteriet                  3 755 580 3 445 247
Radiohjälpen                         91 513 1 249 103
H&M                          80 357 55 576 
Totalt                 41 602 840 42 283 124 

Not 11 Upplupna kostnader
                 2017-03-31 2016-03-31
Upplupna semesterlöner                      246 989 199 903
Upplupna sociala avgifter                        77 604 62 809
Upplupna revisionsarvoden                        87 500 108 750
Övriga upplupna kostnader                  4 627 825 434 462 
Totalt                     5 039 918 805 924

Tobias Krantz
Ordförande

Mikael Medelberg

Christina Knight

Lars-Erik Liljelund

Pär Larshans
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Margaretha Morén
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Vice ordförande
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Generalsekreterare
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www.wateraid.se

Organisationsnr: 802426-1268 
BG: 900-1629
PG: 90 01 62-9 , 90 03 81-5 (OCR)

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

Telefon: 08-677 30 70
E-post: info@wateraid.se

facebook.com/wateraidswe

twitter.com/wateraidsverige

instagram.com/wateraidsweden

SMS:a  GE VATTEN  till  
72980  och ge 50 kr i 
månaden och ge fl er barn 
som Solo en framtid.

Tack!

Varje dag bar hon sin egen vikt i vatten
Då tvingades Solo bära sin egen vikt i vatten. 
Hon missade skolan och chansen till en framtid. 
En vardag hon delade med de 844 miljoner 
människor som lever utan rent vatten. 
Idag har Solos by rent vatten och hon går i skolan. 
Med vattnet kom framtiden. 


