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Toky, 7 år, och hans vänner tvättar 
händerna och leker vid tvättstället 
vid deras skolas nya toalettbyggnad. 
Manantenasoaskolan, Fihaonana, 
Madagaskar.
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Hilda, 17 år, och Gifty, 16 år, hämtar vatten 
i Akamo, Ghana.
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Det senaste året har klimatförändringarna 
fått mer och mer uppmärksamhet, både i 
Sverige och i övriga världen. Det behövs, för 
klimatförändringarna är verkligen en ödesfråga 
för världen, och påverkar redan många av de 
länder och samhällen där WaterAid arbetar. 
Och framförallt påverkar klimatförändringarna 
genom vattenförändringar.

Bara under senaste året har vi sett vilka enorma 
effekter klimatförändringarna får. I Moçambique 
ödelades stora delar av landet av cyklonen Idai vilket 
skapade en akut brist på rent vatten och sanitet, 
och i Indien tvingades hundratusentals människor 
fly från cyklonen Fani som översvämmade byar och 
städer.

Men klimatförändringarna är inte bara de stora 
katastroferna, det är också de små dagliga 
förändringar som försvårar människors tillgång 
till rent vatten, förstör småbönders jordbruk och 
tvingar kvinnor att varje dag gå allt längre i sökandet 
efter vatten.

Enligt FN beräknas år 2050 fem miljarder människor 
leva i områden där det råder vattenbrist, vilket 
innebär att efterfrågan på vatten är större än 
tillgången. Det är en ökning med 110 000 människor 
om dagen. 

Samtidigt visar rapporten ”Beneath the Surface” som 
WaterAid släppte på Världsvattendagen 2019 att vi 
i världens rikaste länder importerar stora mängder 
vatten varje år. I Sverige använder vi ungefär 
140 liter vatten om dagen per person, men om det 
vatten som går åt till produktion av mat, kläder och 
varor räknas in stiger den siffran till ungefär 3 900 
liter. En stor del av det vattnet importeras från 
länder där stora delar av befolkningen lever utan 
tillgång till rent vatten.

Det är såklart inte hållbart. Därför måste vi minska 
vårt vattenavtryck men också öka investeringarna 
för att människor i världens fattigaste samhällen 
ska få hållbar tillgång till rent vatten och sanitet, två 
helt avgörande faktorer för att samhällen ska kunna 
anpassa sig och överleva ett förändrat klimat. 

WaterAid gör det dels genom att anpassa de 
toaletter, avlopps- och vattensystem som vi 
förespråkar efter de förutsättningar som råder 
på platsen. Men vi gör det också genom att skapa 
system där människor och samhällen själva för 

Tobias Krantz
Styrelseordförande, 
WaterAid Sverige

Cecilia 
Chatterjee-Martinsen,
Generalsekreterare, 
WaterAid Sverige

Styrelseordföranden och 
generalsekreteraren har ordet

statistik över vattentillgången, och sedan planerar 
sitt vattenanvändande efter det.

Det gör att människor, samhällen och länder 
kan planera sin vattenanvändning utifrån den 
informationen och bättre klarar av att hantera 
klimatförändringarnas effekter på vattentillgången.

Det är lätt att teckna utvecklingen i mörka färger. 
Men vi är optimister. Sedan år 2000 har 1,8 miljarder 
människor i världen fått tillgång till rent vatten, 
och bara under förra året nådde WaterAid miljoner 
människor med rent vatten, toaletter och hygien.

Ekonomisk utveckling och insatser från 
myndigheter, företag, organisationer och enskilda 
människor har burit frukt. Och vi tänker inte ge upp 
förrän alla människor i världen har tillgång till rent 
vatten och sanitet. Vi vill därför rikta ett stort tack 
till alla som hjälper oss i det arbetet. Er insats gör 
skillnad. Tack!
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2 miljarder människor lever 
utan en toalett.

785 miljoner människor i 
världen saknar tillgång till 
rent vatten.

800 barn dör varje dag av 
diarré  orsakad av smutsigt 
 vatten och brist på toaletter.

673 miljoner människor 
uträttar sina behov 
utomhus.

Krisen i siffror
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aiderNoor Bano, 45 år, hämtar vatten långt ifrån 
där hon bor i byn Siddique Shoro, Pakistan.

26% av världens sjukvårds-
anläggningar saknar tillgång 
till rent vatten och 21% saknar 
fungerande toaletter.

31% av världens skolor saknar 
tillgång till rent vatten och 34% 
saknar fungerande toaletter.
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WaterAid bildades i Storbritannien 1981 och 
finns idag i 34 länder. Vår vision är en värld 
där alla människor överallt har tillgång till 
rent vatten, toaletter och hygien.

WaterAid arbetar för att nå den visionen genom 
samarbeten, direkta insatser, påverkansarbete 
och kapacitetsbyggande.

I vårt projekt- och programarbete borrar vi 
brunnar, installerar vattensystem, bygger 
toaletter och utbildar om hygien. Genom 
det arbetet når vi miljoner människor varje 
år med rent vatten, sanitet och möjlighet 
till hygien i samhällen, på skolor och på 
sjukvårdsanläggningar. WaterAids arbete 
fokuserar på att nå de fattigaste och mest 
utsatta samhällena och människorna.

Den viktigaste delen av vårt arbete handlar om 
påverkan, hållbarhet och kapacitetsbyggande. 
Därför samarbetar vi med lokala partners för 
hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar 
beslutsfattare att lokalt, nationellt och globalt 
öka insatserna för dessa grundläggande behov.

Genom samarbeten, experthjälp och 
påverkansarbete förändrar vi strukturer, 
påverkar nationella policybeslut, förbättrar 
metoder, stöttar myndigheter och stärker 
lokalsamhällen. Allt för att så många människor 
som möjligt ska få hållbar tillgång till rent 
vatten, toaletter och hygien.

WaterAid Sverige
WaterAid Sverige bildades 2009 och är del av 
den globala federationen WaterAid. WaterAid 
Sverige arbetar brett för att uppnå den 
globala organisationens vision om en värld 
där alla människor överallt har tillgång till rent 
vatten, toaletter och hygien. Det gör vi genom 
att samarbeta med andra organisationer, 
samla in pengar till arbetet i WaterAids 
programländer, bilda opinion för våra frågor, 
arbeta tillsammans med företag samt engagera 
privatpersoner.

Det här är 
WaterAid

Vi arbetar även för att Sveriges regering och 
riksdag ska prioritera vatten, sanitet och hygien 
i bistånds- och utrikespolitik samt i arbetet med 
Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar 
utveckling.

Varför?
Rent vatten, toaletter och hygien är 
grundläggande för fattigdomsbekämpning, 
hälsa, utbildning, kvinnors rättigheter, 
ekonomisk utveckling och möjlighet till 
klimatanpassning. Trots det saknar idag 785 
miljoner människor i världen tillgång till rent 
vatten, och 2 miljarder saknar tillgång till en 
fungerande toalett.

Tillgång till rent vatten och toaletter är 
grundläggande mänskliga rättigheter, och 
också helt avgörande för att uppnå de globala 
målen för hållbar utveckling. Sedan år 2000 
har 1,8 miljarder människor fler i världen 
fått rent vatten, en otrolig utveckling som 
räddat miljoner människors liv. Tyvärr går 
takten fortfarande för långsamt, och WaterAid 
kommer fortsätta borra brunnar, påverka 
regeringar, hjälpa samhällen och stötta 
myndigheter tills alla människor överallt har 
hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och 
hygien.
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Abibatou Diarra arbetar som barnmorska på Diaramana Health 
Centre i Cercle de Bla, Mali. Hon hämtar rent vatten från en kran 
installerad av WaterAid.
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Här finns 
WaterAid

Kanada
USA
Storbritannien
Sverige
Indien

Japan
Australien
Nicaragua
Colombia
Sierra Leone

Liberia
Mali
Burkina Faso
Ghana
Niger

Nigeria
Etiopien
Uganda
Rwanda
Tanzania
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Zambia
Malawi
Moçambique
Madagaskar
Eswatini (Swaziland)
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Pakistan
Nepal
Bangladesh
Myanmar
Kambodja
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Östtimor
Papua Nya Guinea
Senegal
Sydafrika

6   /   Årsberättelse 2018-2019 Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige   /   7 



Resultat från WaterAids globala 
arbete under verksamhetsåret 
2018/2019

Toaletter:
453 000 personer i 
hem och samhällen

182 000 skolelever

1 080 000 personer 
på sjukvårds-
anläggningar

Rent vatten:
385 000 personer i 
hem och samhällen

206 000 skolelever

1 238 000 personer 
på sjukvårds-
anläggningar

Hygien:
1 503 000 personer 
i hem och samhällen

695 000 skolelever

991 000 personer 
på sjukvårds-
anläggningar

300 partners
Vi har samarbetat med nästan 300 
partners, inklusive ett hundratal 
myndigheter och nästan lika 
många ideella organisationer, 
från lokal till global nivå.

15 nationella policybeslut
Vi har påverkat och stöttat 
förbättringar av 15 nationella 
policy- och strategibeslut om 
vatten, sanitet och hygien.

Statistiken för hem/samhällen och skolor 
avser personer som använder dem dagligen.

Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser 
antal patientbesök samt personal.

Hygienstatistiken avser personer som 
nåtts med faciliteter eller återkommande 
hygienutbildning/-budskap.

Exempel på andra resultat från året:

WaterAid påverkar och stöttar lokala organisationer, samhällen, myndigheter och stater för 
att nå så många som möjligt med rent vatten, sanitet och hygien. Men vi arbetar också genom 
direkta insatser med att installera vattensystem, bygga toaletter och utbilda om hygien.

Under året har vi nått följande antal med direkt tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.  

WaterAids arbete är alltid baserat på de lokala förutsättningar som råder där vi genomför 
insatser. Detta arbete grundar sig på vår globala strategi där vi definierar vilka fokusområden 
och strategiska mål vi ska satsa på och hur vi gemensamt kan bidra till att uppnå dem. WaterAids 
nuvarande globala strategi sträcker sig från 2015 – 2022, och i den definieras fyra strategiska 
fokusområden.

Våra mål och vår 
verksamhet

Hygien
Hygien är grundläggande 
för människors hälsa, 
fungerande sjukvård och 
minskad smittspridning, men 
trots det är hygien sällan 
prioriterat av regeringar, myndigheter och 
organisationer.
WaterAid har därför som strategiskt mål 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. 

Integration
Vatten, sanitet och hygien är 
grundläggande förutsätt-
ningar för all utveckling. För 
att fattigdom ska minska, 
sjukvård förbättras, fler barn 
ska kunna gå i skolan, samhällen kunna stå 
emot klimatförändringarna och jämställdhet 
förverkligas, krävs att fler människor får 
rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid 
samarbetar därför med aktörer utanför vårt 
eget område för att maximera insatserna.
WaterAid har som strategiskt mål 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 hållbar utveckling. 

Jämlikhet
De människor i världen 
som lever utan rent vatten, 
toaletter och hygien är 
också de fattigaste och mest 
marginaliserade.
WaterAid har därför som strategiskt mål 
att bemöta och utmana de ojämlikheter 
som hindrar de fattigaste och mest 
marginaliserade människorna från att få 
tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. 

Hållbara tjänster
För att nå WaterAids vision 
om att alla människor 
överallt ska ha tillgång till 
rent vatten, toaletter och 
hygien är det avgörande att 
de insatser vi genomför blir hållbara över tid.
Därför har WaterAid som strategiskt mål 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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Ett urval av vad WaterAid 
Sverige gjort under året

WaterAid Sverige arbetar för att fler människor i världen ska få rent vatten, toaletter och 
hygien. Vi gör det genom att samla in pengar, samarbeta med företag, skapa opinion kring våra 
frågor, påverka politiker och andra viktiga aktörer, samt engagera privatpersoner.

Här är några exempel på hur vi under verksamhetsåret 2018/2019 bidrog till att fler människor 
fick rent vatten, sanitet och hygien:

Samarbetet med Operakällaren 
Foundation ger tusentals 
människor rent vatten i Etiopien
I september 2018 arrangerade Operakällaren 
Foundation sin årliga gala till förmån för rent vatten 
i Östafrika, och under galan samlade de in pengar 
till WaterAids arbete i Etiopien. Genom stödet från 
Operakällaren Foundation kommer WaterAid kunna 
se till att fler människor i regionen Amhara får rent 
vatten, toaletter och hygien.

I februari 2019 åkte representanter 
från Operakällaren Foundation och 
WaterAid till Amhararegionen i Etiopien 
för att se hur situationen är nu. Bland 
annat besökte man det vattenhål där 
befolkningen idag hämtar sitt vatten.
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Våra givare gör det möjligt
Vi vill rikta ett särskilt tack till alla personer som skänker gåvor till 
WaterAid och därmed gör det möjligt för oss att utföra vårt arbete. En 
av våra mest engagerade månadsgivare är Marianne Andersson från 
Hässleholm som säger såhär om varför hon varje månad ger en gåva till 
WaterAid:

– Som pensionär har jag inte mycket pengar att strössla med, men jag 
skulle inte känna mig tillfreds med mitt liv om jag inte delade med mig. 
Rent vatten är en grundförutsättning till allt liv. WaterAid jobbar just med 
detta och visar på hemsidan och i nyhetsbrev att pengarna verkligen 
kommer fram och gör skillnad. Men att engagera sig behöver inte enbart 
handla om pengar. Man kan leta information, läsa på om frågan. Prata 
med sina medmänniskor, skriva i sociala medier om man har internet. 
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Marianne 

Andersson, 
månadsgivare hos 
WaterAid sedan 
2015.

Privat

Vårt påverkansarbete får effekt
För WaterAid är förbättrad tillgång till rent vatten, 
sanitet och hygien inom sjukvård en prioriterad fråga. 
Under 2018 och 2019 arbetade WaterAid i Sverige och 
globalt intensivt för att världens regeringar, inklusive 
Sveriges, skulle prioritera frågan. WaterAid stöttade 
arbetet med att ta fram och få igenom en resolution 
om förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet inom 
sjukvård som antogs under World Health Assembly 
(Världshälsoorganisationens beslutande organ) i maj 
2019. En stor framgång! Resolutionen är ett viktigt 
verktyg i arbetet för säker sjukvård i och med att 
världens regeringar nu åtagit sig att prioritera och 
finansiera förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet 
och hygien inom sjukvården.

WaterAid har även genom dialogmöten med 
Utrikesdepartementet under 2018 bidragit till 
att lyfta vikten av rent vatten, sanitet och hygien 
för reproduktiv hälsa inom den Feministiska 
Utrikespolitiken. I utrikesförvaltningens handlingsplan 
för 2019 uttrycks nu att utrikesförvaltningen ska 
främja möjligheten till sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) genom att bland annat arbeta 
för ändamålsenlig hälsovård med tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien.
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Salimata Dagnogo, 32, chefssköterska på 
Talo hälsocenter, i Falodistriktet, Mali.

På skoltoaletten på Amlagacchi finns också 
fina utrymmen där flickorna kan umgås 
under rasterna.

W
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Med H&M byggde vi skoltoaletter i 
Bangladesh
2018 startade WaterAid ett projekt i norra Bangladesh 
finansierat av H&M:s försäljning av plastpåsar, i linje 
med initiativet One Bag Habit.

Projektet avslutades våren 2019 och genom projektet 
har nu totalt 25 skolor fått tillgång till rent vatten och 
fina skoltoaletter.

En av dessa skolor är Amlagachhi där 15-åriga Lova 
går i högstadiet. Innan projektet startade var skolans 
toaletter smutsiga och knappt fungerande, framförallt 
eftersom det saknades rinnande vatten.

Eftersom skolan saknade fungerande toaletter 
stannade Lova och många andra flickor hemma 
när de hade mens eftersom det inte gick att byta 
mensskydd eller tvätta sig på skolan.

Men så är det inte idag. De nya toaletterna som 
WaterAid har byggt är rena, har rinnande vatten, bra 
möjligheter att göra sig av med använda mensskydd, 
och det finns bindor som flickorna får ta när de 
behöver.

Tack H&M som förändrat livet för Lova och tusentals 
andra skolflickor. 
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WaterAid fördjupade 
samarbetet med Sida
Under 2018 beslutade Sida att 
utöka sitt stöd till WaterAid från 
20 miljoner om året till 40 miljoner.

Såhär motiverade Anna Rosendahl, 
chef för enheten för global social 
utveckling på Sida, beslutet:

– WaterAids systematiska arbete 
med att stärka arbetet med vatten, 
sanitet och hygien inom och genom 
hälsovården, folkhälsoarbetet 
och utbildning, både på lokal och 
internationell nivå, är ett utav 
skälen till att Sida bedömer att 
stödet bidrar till att uppfylla målen 
inom den svenska strategin. Vi har 
till följd av tidigare samarbete med 
WaterAid, som lett till goda resultat, 
och en bedömning av WaterAids 
system för hantering av medel, 
beslutat att dubblera det årliga 
stödet till WaterAid.

Sidas generaldirektör Carin Jämtin vid ett 
besök hos WaterAid Bangladesh 2019. 
Jämtin invigde nya offentliga toaletter som 
WaterAid byggt i ett slumområde i Dhaka.

W
aterAid

Vi startar demokrati- och 
vattenprojekt i Zambia med 
Svenska Postkodlotteriet
Under hösten 2018 meddelade Svenska 
Postkodlotteriet att de stödjer WaterAids nya 
projekt Grön Uppväxt i Zambias huvudstad 
Lusaka med 5 miljoner kronor. Projektet kommer 
att förbättra människors tillgång till vatten och 
sanitet i slumområdet Kanyama, och fokusera på 
hållbarhet genom stärkt lokaldemokrati och ökat 
medborgarengagemang. Totalt kommer 40 000 
människor i Lusaka få förbättrad tillgång till rent 
vatten och toaletter genom Grön Uppväxt.

WaterAids landschef i Zambia, Pamela Chisanga, 
kommenterade stödet från Svenska Postkodlotteriet 
såhär:

– WaterAid Zambia vill tacka Svenska Postkodlotteriet 
och alla lottköpare för att de gett oss chansen att 
förverkliga Grön Uppväxt. Med deras stöd kommer vi 
kunna förbättra livet för invånarna i Kanyama genom 
rent vatten, sanitet, grönområden och en tryggare 
boendemiljö.

Liness, Jane och Perry från Zambia bär 
smutsigt vatten från den grunda brunn 
som är deras enda tillgängliga vattenkälla.
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Egna insamlingar engagerar
Antalet personer som tillsammans med WaterAid vill bidra till att fler 
människor får rent vatten växer hela tiden, och ett allt mer populärt sätt 
är så kallade egna insamlingar. En av alla engagerade personer som 
valt att stödja WaterAid på det här sättet är Tobias Junsten. Istället för 
presenter till sin födelsedag uppmanade han vänner och bekanta att 
stötta hans insamling till WaterAid. Han berättar:

– Jag bestämde mig för att försöka göra något så jag letade upp den 
bästa organisation jag kunde hitta som sysslade med att fixa rent vatten 
och hittade då WaterAid.

Stort tack till alla våra engagerade givare. Tack vare ert stöd ska vi göra 
rent vatten, toaletter och hygien till en självklarhet för alla.

Privat

Tobias Junsten  
valde att till sin 
födelsedag göra 
en egen insamling 
till förmån för 
WaterAid.
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I mars 2019 genomförde WaterAid den årliga kampanjen 
March for Water för att uppmärksamma människor på 
vattensituationen i världen. Vi uppmanade människor att 
gå för rent vatten genom att under hela mars registrera 
sina steg. Genom kampanjen uppmärksammade vi att 

Beatriz, 9 år, Belita, 
10 år, och Telma, 9 
år, bär vatten från 
vattenhålet hem 
till byn Nacoto i 
Moçambique.

miljoner kvinnor måste gå i timmar 
varje dag efter vatten, eftersom de 
inte har något rent vatten i närheten 
av hemmet. Totalt gick engagerade 
personer i Sverige över 23 miljoner 
steg under mars, lika långt som till 
Moçambique och tillbaka.

Globalt samarbete med 
helhetsperspektiv
WaterAid har sedan flera år tillbaka 
ett väletablerat samarbete H&M 
Foundation. I Etiopien, Uganda, 
Pakistan och Kambodja arbetar 
WaterAid med ett holistiskt och 
långsiktigt perspektiv, och med 
fokus på inkludering av samhällenas 
fattigaste och mest marginaliserade 
människor.

I januari 2019 besökte medarbetare 
från H&M Foundation Kambodja för 
att titta närmare på hur WaterAid 
arbetar för att på olika sätt stödja 
nationella och lokala myndigheter i 
deras arbete med att ge människor 
långsiktig tillgång till rent vatten, 
toaletter och kunskap om hygien.

Maria Bystedt och 
Linda Hilmgard från 
H&M Foundation 
besökte WaterAids 
arbete i Kambodja 
och närvarade 
bland annat vid en 
hygienutbildning.

H
&

M
 Foundation
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Saga Noréns Porsche gav miljoner
Skådespelerskan Sofia Helin är ambassadör för 
WaterAid, och i juli 2018 auktionerades den porsche 
som hennes rollfigur Saga Norén körde i TV-serien 
Bron ut till förmån för WaterAid. Slutpriset hamnade 
på nästan 1,5 miljoner kronor, ett fantastiskt bidrag till 
WaterAids arbete.

Såhär kommenterade Sofia Helin auktionen:

– Sagas porsche är inte bara en stor del av mitt 
eget skådespelarliv utan har också blivit en del av 
den svenska TV-historien. Det är verkligen jättekul 
att denna ikoniska bil kan komma till så stor nytta 
även efter Bron. I vintras reste jag med WaterAid 
till Kambodja och såg med egna ögon vilken otrolig 
skillnad deras arbete gör. Med pengarna som WaterAid 
får in från auktionen kommer de kunna nå tusentals 
människor i världens fattigaste samhällen med rent 
vatten.

Sofia Helin var på plats i Storbritannien 
under auktionen av porschen hon körde i 
TV-serien Bron. Tack Filmlance International 
och Nimbus Film för den generösa gåvan.

Med Lindex förbättrar 
vi livet för kvinnor 
inom textilindustrin
Den 1 april 2018 startade vi ett 
treårigt projekt i Bangladeshs 
huvudstad Dhaka som finansieras 
av Lindex försäljning av plastpåsar 
i enlighet med initiativet One Bag 
Habit som syftar till att minska 
försäljningen av plastpåsar. 
Projektet genomförs i Mirpur, 
ett område där många kvinnor 
som arbetar inom textilindustrin 
bor. Genom projektet kommer 
framförallt fler flickor och kvinnor 
att få tillgång till rent vatten, 
toaletter och möjlighet till hygien i 
hem och på skolor.

Lindex Hållbarhetschef Anna-Karin 
Dahlberg säger om samarbetet: 

Brishti tittar ut från en av de toaletter som 
byggts i Mirpur genom projektet i Dhaka, 
Bangladesh.

W
aterAid/Farzana H

ossen

– På Lindex har vi under många år arbetat aktivt hos våra leverantörer med 
såväl vatten som hälsa och sanitet för kvinnor. Vi är otroligt stolta över 
vårt fördjupade samarbete med WaterAid där vi nu även kan ha positiv 
påverkan på livet utanför fabrikerna.

Under verksamhetsåret 2018/2019 nådde WaterAid miljoner 
människor med rent vatten, toaletter och hygien. Det hade 
inte varit möjligt utan allt det stöd vi fått från privatpersoner, 
företag, stiftelser, skolor och andra organisationer. Tack för era 
gåvor och bidrag, ni hjälper oss rädda liv!
Här lyfter vi några av våra största samarbetspartners:

St Görans Sjukhus

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

AB Ludvig Svensson
AB Svenska Returpack
Acce Venture Management AB
ADR Group AB
AF Bygg Syd AB
Aktiebolaget Systemstöd Sverige
Alectas biståndsförening
Aqua Invent i Lomma AB
AVEDA No & Dk
Axalta Coating Systems Denmark ApS
Axalta Coatings Systems Norway AS
Axalta Coatings Systems Sweden AB 
Bankgirocentralen BGC AB
Bbe Business Development AB
Bergfeldts Frisörer AB
Blomqvist & Tham AB
Blue Future Sweden AB
Borås Runners IF
Byggadministration Harald Olsson AB
Calmarsunds VVS AB
Carlings AS
Cleano Holding AB
Dormy Golf & Fashion AB
Dry-IT AB
Ekologigruppen Ekoplan AB
Elmia AB VA-mässan
Elmo Sweden AB
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
EnviDan A/S

Epiroc Rock Drills AB
Epiroc Sweden AB
Ethos International - Return on your social 
responsibility AB
Fortos Management Consulting AB
Gant AB
Gästrike Vatten AB
Hagabadet i City AB
Huvudgatan Fastigheter AB
I:Collect Gmbh
Icehotel AB
Jan och Ingrid Olssons Stiftelse för 
allmännyttigt ändamål
Kalmar Vatten AB
Karlsudd AB
Kartografiska Sällskapet
Lancelot Asset Management AB
Laxå Vatten AB
Lk Systems AB
Ludvigson Invest AB
MalmbergGruppen AB
Martin & Servera AB
Msi Teknik AB
Nätverket Renare Mark
Ohlson och Winnfors AB
Oras Sverige AB
Pamaco Totalservice AB
Paradinero AB
Perfect Print i Sverige AB

Tack till alla 
som stöttat 
oss under året

Perfecta Storkök Sverige AB
Pernod Ricard Sweden AB
Pricerunner International AB
Primozone Production AB
Processus AB
Quality of Service IT Sweden AB
Rexel Sverige AB
Rådasand AB
Sabo AB
SAS Scandinavian Airlines System Denmark 
-Norway -Sweden
Sigillet Fastighets AB
Sinfo Yra
Skara Sommarland
Sonder AB
Sto Scandinavia AB
Stockholmsmässan AB
Structor Miljö Öst AB
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Teknologkåren Vid Lth
Tre Kronor Media AB
Uppsala kommun 
Arbetsmarknadsförvaltningen
We Consulting AB
Vinhyllan.se
Wonderware Scandinavia AB
VVS-Branschens Yrkesnämnd 
Xtended Event AB
Östergötlands Läns Landsting
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Sedan 2011 är Kronprinsessan 
Victoria beskyddare av 
WaterAid Sverige. I den rollen 
hjälper hon WaterAid att lyfta 
varför rent vatten, toaletter 
och hygien är så avgörande 
för global utveckling. Under 
året gjorde Kronprinsessan 
det bland annat genom att 
på Världsvattendagen bära 
vatten i Hagaparken för att 
uppmärksamma att miljoner 
kvinnor varje dag tvingas gå i 
timmar för att hämta vatten.

H.K.H Kronprinsessan Victoria
– beskyddare av WaterAid
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WaterAid Sverige har även ambassadörer som på 
olika sätt engagerar sig för att fler människor ska få 
rent vatten. Ambassadörer för WaterAid är skåde-
spelerskan Sofia Helin, artisten Magnus Carlsson och 
FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson. 
Tack för ert engagemang!

WaterAids 
ambassadörer

W
aterAid/M

ats Carlsson

W
aterAid/Jason Tanner

W
aterAid/M

agnus Fröderberg

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

WaterAid Sveriges 
styrelse

Christina Knight, avgick 2019 efter 
fullgjord mandatperiod på 6 år. 
Christina är Creative Director, copywriter 
och författare. Hon anses vara en av 
reklambranschens mest respekterade och 
arbetar för en mer jämställd reklamvärld. 

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

Parul Sharma, ledamot.
Människorättsjurist som varit 
ordförande i regeringens Agenda 
2030-delegation. Är VD för the 
Academy for Human Rights in 
Business och chef för Greenpeace i 
Sverige.

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

Torgny Holmgren, avgick 2019 
efter fullgjord mandatperiod på 
6 år. Torgny är VD för Stockholm 
International Water Institute (SIWI) och 
har tidigare arbetat för Världsbanken, 
UD och FN. 

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

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

Anna-Jeanette Larnelius 
Löw, ledamot, tillträdde 2019. 
Anna-Jeanette är civilingenjör med 
lång erfarenhet av att arbeta med 
vattenfrågor. Idag arbetar hon som 
vVD på Norconsult. 

Staffan Hansén, ledamot, 
tillträdde 2019. Staffan är 
nationalekonom och har arbetat 
i finansbranschen de senaste 25 
åren. Sedan 2015 är han VD för SPP 
Pension & Försäkring AB.

Suad Ali, ledamot, tillträdde 2019.
Suad Ali är statsvetare som de 
senaste sju åren arbetat med 
migrationsfrågor. Hon har tidigare 
jobbat på Utrikesdepartementet 
och UNHCR, och 2018 var hon 
sommarvärd i P1. 

Viktoria Bergman, ledamot, 
tillträdde 2019. Viktoria har lång er-
farenhet av globala hållbarhetsfrågor, 
kommunikation, marknadsföring 
och affärsutveckling i internationella 
företag. Hon arbetar idag som styrelse-
ledamot, bland annat i Vattenfall AB.
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Ekonomi – WaterAid globalt
Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas de 
gemensamma globala intäkterna för 2018/19. De insamlade medlen går framförallt till verksamhet i 
programländer, samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Siffrorna är ungefärliga på grund av valutaomvandling och avrundning.
För att läsa de olika WaterAid-medlemmarnas respektive årsberättelser, gå till wateraid.org

Globala konsoliderade intäkter 2018/19 
WaterAid Storbritannien
WaterAid Amerika
WaterAid Sverige 
WaterAid Australien
WaterAid Indien
WaterAid Kanada
WaterAid Japan
Totalt

927,5 miljoner SEK
126,3 miljoner SEK
115,4 miljoner SEK 

75,5 miljoner SEK
46,0 miljoner SEK
43,7 miljoner SEK

2,4 miljoner SEK
ca 1,337 miljarder SEK

1

Globala konsoliderade utgifter 2018/19 
Totalt ca 1,174 miljarder SEK

1 Enligt K3 – Intäktsfört 114,6 Mkr. Erhållet 115,4 Mkr.

Ncenekile i Dvokodvweni, Eswatini, hämtar 
vatten med sina barnbarn.
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WaterAid Sveriges insamlade medel kommer 
framförallt genom gåvor och stöd från 
institutioner, stiftelser och organisationer. 
WaterAid stöttas bland andra av Sida, H&M 
Foundation och Svenska Postkodlotteriet. 
WaterAid har utöver det flera aktiva 
företagssamarbeten och stöttas av 
privatpersoner genom månadsgivande eller 
gåvor.

WaterAid Sverige är medlem i Giva Sverige 
(tidigare FRII) som arbetar för att insamling 
ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid 
följer Giva Sveriges kvalitetskod, som är en 
kravstandard organisationer måste följa för att få 
vara medlemmar. En extern revisor har granskat 
och intygat att WaterAid Sverige uppfyller 
kvalitetskoden.

WaterAid Sverige har 90-konto vilket beviljas 
av Svensk Insamlingskontroll. Svensk 
Insamlingskontroll granskar och kontrollerar 

Resultaträkning

WaterAid har brutet räkenskapsår. 
Med år 2018/19 avses perioden 1 april 2018 till 31 mars 2019. 

Årlig utveckling av inbetalda gåvor och 
bidrag (miljoner kronor)

Fördelning av inbetalda gåvor och bidrag 
2018/19 5

Belopp i SEK  2018/19 2017/18
Totala verksamhetsintäkter 114 595 207 85 295 190

Totala verksamhetskostnader -111 204 848 -80 342 520
Varav:
Ändamålskostnader -96 682 573 -70 023 374
Insamlingskostnader -9 977 204 -8 101 426
Administrationskostnader -4 545 071 -2 217 720

3

4

till insamlings- och administrationskostnader

till vårt ändamål (stöd till program- och 
påverkansarbete)

Ekonomi – WaterAid Sverige WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2018/19 
tagit emot gåvor och bidrag på totalt 115,4 miljoner 
kronor.

4,5,6 Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation.
7 K3 – Intäktsfört 114,6 Mkr. Erhållet 115,4 Mkr
8 Läs mer om eget kapital på sid II under rubriken Finansiellt resultat.

Så här användes pengarna 2018/19
Årets totala verksamhetsintäkter på 114,6 miljoner7 användes enligt följande:

6

2 Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation. 
För information om K3, se sid VI. 

3 Fullständig resultat- och balansräkning finns längre bak i denna publikation, på sid V.
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Allmänheten 6%

Stiftelser och övriga 
organisationer 38%

Företag 17%

Myndigheter 39%

till eget kapital

84,4 %

12,6 %

3,0 %

att organisationer med 90-konto följer de 
föreskrivna regler som finns för hur insamlade 
medel ska användas. Bland annat regeln att 
minst 75 procent av insamlade medel måste 
användas till organisationens ändamål och högst 
25 procent får användas till insamlings- och 
administrationskostnader.

Svensk Insamlingskontroll har beslutat att 
alla organisationer med 90-konto från och 
med 1 januari 2014 skall lyda under ett 
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 Giva Sveriges styrande riktlinjer för 
årsredovisning.2 WaterAid Sverige är också 
godkänd av Givarguiden, som granskar 
insamlingsorganisationers transparens och 
ekonomi.

8
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 Förvaltningsberättelse
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige 
bildades 2009 och är registrerad 
hos Länsstyrelsen i Stockholms län. 
WaterAid Sverige är medlem i den 
internationella federationen WaterAid 
international. Styrelsens säte är i 
Stockholm.

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

 Global kontext
WaterAid Sverige är medlem av 
federationen WaterAid international9 
som är en oberoende internationell 
organisation med säte i Storbritannien. 
WaterAid Sveriges ordförande 
sitter i WaterAid internationals 
styrelse och är dess vice-ordförande. 
Generalsekreteraren för WaterAid 
Sverige samt andra medarbetare 
inom WaterAid Sverige sitter 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 34 länder. 

WaterAids opinionsbildnings- och 
påverkansarbete verkar för att 
tydliggöra frågornas centrala 
betydelse för Agenda2030, 
fattigdomsbekämpning och 
hållbar utveckling samt att påverka 
beslutsfattare att prioritera frågan 
globalt, regionalt, nationellt och lokalt. 
Programverksamheten har som 
mål att påvisa och genomföra 
kostnadseffektiva och hållbara 
lösningar och angreppssätt för 
att säkerställa tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien för de 
allra fattigaste. Den genomförs i 
nära samverkan med nationella 
och lokala myndigheter och lokala 
partnerorganisationer och samhällen 
för att säkerställa ägarskap, hållbarhet 
och att lokala behov blir styrande. 

Medlemmarna i federationen WaterAid 
international omsatte totalt under 
räkenskapsåret 1 367 miljoner kronor 
(113 miljoner GBP). WaterAid Sveriges 
del av den globala omsättningen var 
8,4%.

 Ändamål
Vi förändrar liv genom rent vatten, 
toaletter och hygien – Effekten av vår 
verksamhet
I dag saknar över 785 miljoner 
människor tillgång till rent vatten 
och 2 miljarder människor har inte 
grundläggande sanitet.10

Utan rent vatten och sanitet befinner 
sig människor i en ond cirkel av 
fattigdom 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 åt att 
hämta vatten. Diarré är den näst 
största dödsorsaken för barn under 
fem år i världen. Rent vatten och 
toaletter förändrar liv – för alltid. 
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 handlar 
om överlevnad, hälsa, utbildning, 

självständighet, jämställdhet, trygghet 
och social och ekonomisk utveckling 
för individer liksom för samhällen och 
nationer

Vårt påverkansarbete har aktivt 
medverkat till att öka den politiska och 
finansiella prioriteringen av vatten och 
sanitet inom nationella regeringar, 
biståndsgivare, FN samt globala och 
regionala institutioner. På så sätt har 
WaterAid bidragit till att flera miljoner 
människor fått tillgång till vatten, 
sanitet och kunskap i hygien.

Vi förändrar liv – fler människor med 
tillgång till rent vatten och toaletter 
I 28 av de 34 länder WaterAid är 
verksamt i bedriver vi förutom 
opinions-, påverkans- och 
insamlingsarbete även direkt 
programverksamhet. Av årets 
verksamhetsintäkter på 114,6 miljoner 
kronor, har 96,7 miljoner kronor 
använts till program och påverkan för 
att säkerställa att fler människor får 
tillgång till rent vatten, toaletter och 
kunskap i hygien. På detta sätt bidrar 
vi till bestående förändringar och till 
människors möjlighet till ett bättre liv.

Under verksamhetsåret 18/19 nådde 
WaterAid globalt
med rent vatten:
• 385 000 personer i hushåll
• 206 000 skolelever
• 1 238 000 personer på 
sjukvårdsanläggningar

med toaletter:
• 433 000 personer i hushåll
• 182 000 skolelever
• 1 080 000 personer på 
sjukvårdsanläggningar

och med hygien:
• 1 503 000 personer i hushåll
• 695 000 skolelever
• 991 000 personer på 
sjukvårdsanläggningar

Statistiken för hushåll och skolor avser 
personer som använder dem dagligen. 
Statistiken för sjukvårdsanläggningar 
avser befolkningsantal som 
anläggningen tillhandahåller service 
åt.
Statistiken avser personer som nåtts 
med faciliteter eller återkommande 
hygienutbildning/budskap.

Vi påverkar och inspirerar andra att 
bidra till förändring genom påverkan, 
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, globala, regionala 
och lokala processer, institutioner, 
företag samt andra organisationer. 
Opinionsbildningsarbetet syftar till 
att öka förståelsen, engagemanget 
och insatserna för vatten-, 
sanitets- och hygienfrågor 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 positioner och röst i 
relevanta internationella processer 
inom Agenda2030, hållbar utveckling 
och bistånd. Påverkans- och 
opinionsbildningsarbetet ska även 
bidra till ett ökat engagemang, 
prioritering och engagemang av 
frågorna hos allmänheten, företag, 
organisationer och olika institutioner.

Ändamål
Insamlingsstiftelsen WaterAid 
Sveriges ändamål är att genom 
insamling, opinionsbildning, påverkan 
och programinsatser verka för alla 
människors rätt till rent vatten, sanitet 
och hygien. Våra programinsatser 
fokuseras på att säkerställa tillgången 
till detta i världens fattigaste 
samhällen och bedrivs genom lokala 
samarbetspartners. Vi samarbetar 
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, grundläggande sanitet 
och hygien.

Finansiellt resultat
WaterAid Sverige finansieras av 
frivilliga gåvor och bidrag från 
allmänheten, företag, stiftelser och 
andra institutioner samt försäljning 
av marknadsföringstjänster och 
utbildning. WaterAid Sverige har under 
verksamhetsåret erhållit totalt 115,4 
(98,4) miljoner kronor. Detta är en 
ökning från föregående år med 17% 

som till stor del beror på ett utökat 
globalt stöd från SIDA samt flertalet 
nya och utökade samarbeten med 
företag och andra organisationer.

Under verksamhetsåret erhöll 
WaterAid Sverige de största finansiella 
stöden från Sida (40 miljoner), H&M 
Foundation (26,6 miljoner) och Svenska 
Postkodlotteriet (15,8 miljoner).

Insamlingsstiftelsens kostnader 
under verksamhetsåret uppgick till 
111,2 miljoner kronor. Under samma 
period uppgick intäkterna, enligt K3 
(se not redovisningsprinciper), till 
114,6 miljoner kronor och gav således 
ett finansiellt resultat på 3,4 miljoner 
kronor. Intäkterna ökade med 34% 
verksamhetsåret 2018/2019 jämfört 
med verksamhetsåret 2017/2018. 
Detta beror delvis på ett ökat stöd från 
SIDA samt att det har spenderats mer i 
stiftelsens projekt i programländerna. 
Det finansiella resultatet är även 
detta år högre än normalt då 
stiftelsen beslutat att öka sitt egna 
kapital. Stiftelsens verksamhet och 
organisation växer. Ett ökat eget 
kapital krävs för att klara åtaganden 
och investeringar på längre sikt även 
om intäktsflödet skulle fluktuera.

Momspliktig verksamhet 
WaterAid erbjuder företag och andra 
aktörer tjänster vilka Skatteverket 
bedömer som momspliktiga tjänster. 
Dessa tjänster är i dagsläget 
marknadsföringstjänster 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 WaterAid 
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 via IDEA kollektivavtalsanslutna 
till Unionens Tjänstemannaavtal. 
WaterAid Sverige har sitt kontor 
i Solna, i Stockholms län, där det 
vid verksamhetsårets slut fanns 26 

Styrelsen och generalsekreteraren för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige, 
organisationsnummer 802426-1268, avlämnar härmed årsredovisning avseende 
räkenskapsåret 2018-04-01 – 2019-03-31. 

Organisationens 10:e verksamhetsår.

Årsredovisning för räkenskapsåret
2018-04-01 – 2019-03-31

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse I
- Resultaträkning V
- Balansräkning V
- Noter VI

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor.

9 Charity registration number 1137900. De övriga medlemsländerna i federationen är 31 mars 2019 WaterAid America, WaterAid  Australia, 
WaterAid Canada, WaterAid Japan, WaterAid India och WaterAid UK. För mer info https://www.wateraid.org/how-were-run

10 https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta
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Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 2018-04-01 7 784 904 4 166 071 11 950 976

Disposition av föregående års resultat 4 166 071 -4 166 071 0

Årets resultat 3 411 676 3 411 676

Utgående balans 2019-03-31 11 950 976 3 411 676 15 362 652

heltidsarbetande, 10 deltidsarbetande 
samt generalsekreteraren som leder 
organisationen.  Antalet anställda 
har således ökat med 56% under 
verksamhetsåret.

Framtida utveckling
WaterAid Sverige ser ett växande 
intresse i Sverige för vatten-, sanitets- 
och hygienfrågor som grundläggande 
för hållbar mänsklig, social och 
ekonomisk tillväxt och utveckling, 
eftersom frågan blir mer aktuell i 
Sverige samt har en tydlig koppling till 
Agenda 2030 och FN:s Hållbarhetsmål. 
Organisationen 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, grundläggande sanitet och 
hygien

Övrig information
WaterAid Sverige har brutet 
räkenskapsår från 1 april till 31 mars.

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

WaterAid Sveriges hemsida 
www.wateraid.se  

WaterAid Sverige är medlem av 
branschorganisationen Giva Sverige 
(f.d. FRII).

 Förvaltning
WaterAid Sveriges styrelse
WaterAid Sverige leds av en styrelse 
som arbetar ideellt. Styrelsen har 
sammanträtt fyra gånger under 
verksamhetsåret, samt haft en 
strategidag.

I styrelsen sitter vid tillfället för 
fastställandet av årsredovisningen: 
Tobias Krantz (ordförande) Ulla 
Grönlund (vice ordförande), Lars-
Erik Liljelund, Mikael Medelberg, 
Pär Larshans, Anna-Jeanette 
Larnelius Löw, Staffan Hansén, 
Viktoria Bergman, Parul Sharma 
samt Suad Ali (ledamöter).  Under 
verksamhetsåret har Christina Knight 
samt Torgny Holmgren avgått då deras 
mandatperioder (totalt 6 år) gått ut. 

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 
verksamhetsåret bland annat arbetat 
med följande insatser för påverkan, 
informationsspridning samt insamling.

• Inför World Health Assembly i 
Geneve (WHOs beslutande organ) i 
maj arbetade vi för att den svenska 
delegationen skulle ställa sig bakom 
resolutionen om kolera, vilket de 
också gjorde. WaterAids delegation 
integrerade med en rad aktörer och 
regeringar under mötet.

• I juli deltog representanter från 
WaterAid Sverige i WaterAids 
delegation på UN High Level 
Political Forum i New York där SDG 
6 utvärderades. WaterAid och H&M 
Foundation hade en  fotoutställning 
om vikten av rent vatten och sanitet 
som visades i FN skrapan och stod 
också som värdar tillsammans med 
Sveriges permanenta mission i 
FN för det officiella öppnandet av 
utställningen.

• I augusti deltog representanter från 
WaterAid Sverige på konferenserna 
Dry Toilet Conference i Finland och 
World Water Week i Stockholm. 
På Dry Toilet Conference presenterade 
vi WaterAids arbete kring mens liksom 
de insatser vi gör kring sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. 
På World Water Week lyfte 
WaterAids delegation frågor kring 
vatten, sanitet, hygien, utbildning, 
jämställdhet, funktionsvariationer, 
klimatförändringar och finansiering av 
Agenda 2030. 

• I september anordnade 
Operakällaren Foundation en heldag 
med frukostföreläsning, golfturnering 
och galakväll med välgörenhetsauktion 
till förmån för WaterAids arbete i 
Östafrika.

• På Världstoalettdagen den 19:e 
november släppte WaterAid rapporten 

“The Crisis in the Classroom: The State 
of the World’s Toilets 2018.”  Rapporten 
lyfte hur brist på toaletter hindrar 
barns möjlighet till utbildning. 

• Under mars genomförde vi för andra 
gången kampanjen March for Water 
med syfte att engagera allmänheten 
kring vattenfrågan. Under mars 
kunde man registrera sina steg och 
våra supportrar gick tillsammans 23 
miljoner steg för att uppmärksamma 
flickor och kvinnors ständiga marsch 
för att hämta vatten. Kronprinsessan 
Victoria (WaterAids beskyddare) 
medverkade i kampanjen med en film 
där hon bär vatten. Filmen spreds på 
sociala medier.

• På Världsvattendagen den 22 
mars lanserade WaterAid rapporten 
“Beneath the Surface: The State 
of the World’s Water 2019 “. Årets 
tema belyste problemet med vårt 
vattenfotavtryck. I rapporten varnar 
WaterAid för att mat, kläder och 
produkter som importeras till världens 
rikaste länder påverkar tillgången 
till rent vatten i världens fattigaste 
samhällen. 

• I mars ingick WaterAid Sverige 
i WaterAids delegation till FN:s 
internationella konferens om 
jämställdhet The Commission of Status 
of Women i New York. WaterAid höll 
ett antal sidoevent och möten för att 
lyfta hur grundläggande tillgången till 
rent vatten är för kvinnors hälsa och 
jämställdhet. 

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

• Vi har varit aktiva i den referensgrupp 
som sammankallar ett stort antal 
hälsoaktörer i Sverige och som leds av 
UD:s ambassadör för Global Hälsa. 

• Vi har informerat och engagerat 
svenska beslutsfattare och 
allmänheten genom att vara aktiva 
i svensk media med bland annat 
debattartiklar, deltagande i nationell 

 Nyckeltal

Utveckling inbetalda gåvor och bidragFördelning inbetalda medel 2018/19

* enligt K3, de övriga åren är enligt tidigare redovisningsprincip och är inte omräknade, se not redovisningsprinciper.

Företag 17% Stiftelser och övriga
organisationer 38%

Myndigheter 39%
Allmänheten 6%
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TV (SVT, TV4) 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.

• I mars 2019 beviljades en ansökan 
till PostkodLotteriet på 9 miljoner 
kronor för ett 2-årigt projekt i Malawi 

i samarbete med Hungerprojektet. 
Dessa medel betalas ut under 
verksamhetsåret 19/20.
• I mars 2019 beviljades även en 
ansökan till Radiohjälpen på 2 
miljoner kronor för ett 2-årigt projekt 
i Nepal. Dessa medel betalas ut under 
verksamhetsåret 19/20.

 Resultat och ställning
Fördelade verksamhetsintäkter
Årets totala verksamhetsintäkter 
på 114,6 miljoner11 användes enligt 
följande: 

• 84,4% till ändamålet.
• 12,6% till insamlings- och 
administrationskostnader.
• 3,0% till eget kapital.

2018/19* 2017/18* 2016/17* 2015/16* 2014/15* 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

Inbetalda gåvor och bidrag (Mkr) 115,4 98,4 80,1 65,8 83,7 64,3 17,4 16,5 8,7 3,3

Intäkter (Mkr) 114,6 85,3 104,4 67,6 54,7 64,3 17,4 16,5 8,7 3,3

Eget kapital (Mkr) 15,36 11,95 7,78 7,73 8,97 8,87 1,73 1,20 0,07 0,00

Balansomslutning (Mkr) 65,69 61,91 56,04 52,47 39,01 9,62 2,43 1,52 0,55 1,02

Ändamålskostnad i % av intäkter 84,4% 82,1% 83,3% 82,6% 86,9% 82,8% 79,1% 80,4% 76,5% 49,2%

Antal anställda (exkl GS) 31 14 15 10 10 7 5 4 3 2

 Eget kapital

11 K3 - Intäktsfört 114,6 Mkr. Erhållet 115,4 Mkr
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 2019-03-31 2018-03-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror 5 314 5 294

5 314 5 294

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 396 790 1 896
Övriga fordringar - 68 588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 33 389 267 35 547 370

34 786 057 35 617 854

Kassa och bank 30 896 361 26 288 342

Summa omsättningstillgångar 65 687 731 61 911 490
SUMMA TILLGÅNGAR 65 687 731 61 911 490

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital 11 950 976 7 784 904
Årets resultat 3 411 675 4 166 071

15 362 651 11 950 975
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 146 084 1 099 193
Skatteskulder 1 043 702 1 725 068
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 11 38 250 279 37 244 887
Övriga skulder 64 051 450 537
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 9 820 965 9 440 830

50 325 080 49 960 515
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 687 731 61 911 490

Not  2018-04-01 2017-04-01

2019-03-31 2018-03-31

Verksamhetsintäkter 3
Gåvor 23 949 406 21 867 413
Bidrag 82 376 455 57 796 891
Övriga intäkter 8 269 346 5 630 886
Summa verksamhetsintäkter 114 595 207 85 295 190

Verksamhetskostnader 4,5,6
Ändamålskostnader -96 682 573 -70 023 374
Insamlingskostnader -9 977 204 -8 101 426
Administrationskostnader -4 545 071 -2 217 720
Summa verksamhetskostnader -111 204 848 -80 342 520

Verksamhetsresultat 3 390 359 4 952 670

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 246 2 011
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -6 832 -3 815
Summa finansiella intäkter och kostnader -6 586 -1 804

Resultat efter finansiella poster 3 383 773 4 950 866

Skatt på årets resultat 9 27 902 -784 795
Årets resultat 3 411 675 4 166 071

 Noter
Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsen WaterAid 
Sveriges redovisnings- och 
värderingsprinciper överensstämmer 
med Årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) och Giva 
Sveriges (f.d. FRII) 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/organisationer. Svensk 
Insamlingskontroll kräver dock att 
alla 90-kontoinnehavare redovisar i 
enlighet med K3.

I årsredovisningen har även vissa 
upplysningar lämnats som krävs av 
Svensk Insamlingskontroll.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Bidrag
Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor 
med återbetalningsskyldighet till dess 
att villkoren är uppfyllda och ingår i 
begreppet 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.

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 balansdagen finns avtalade men 
ej erhållna gåvor från företag och 
organisationer intäktsförs 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 ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader. 
Gemensamma kostnader, som 
exempelvis lokalkostnader, 
systemstöd 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 
opinionsbildningsarbete 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 
ändamålskostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är sådana 
kostnader vars syfte är att generera 
externa intäkter. Här ingår till 
exempel kostnader för annonser, 
reklam och tackbrev till givare 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 säkerställa god kvalitet av 
WaterAid Sveriges interna kontroll 
och rapportering, såväl externt som 
internt.

Leasing
Alla WaterAid Sveriges leasingavtal 
redovisas som operationella.

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

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande 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 skatteregler som gäller på 
balansdagen.

Balansräkningen
Finansiella tillgångar
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.

Monetära fordringar och skulder i 
utländsk valuta har räknats om till 
balansdagens kurs. 

Valutakursdifferenser som 
uppkommer vid reglering eller 
omräkning av monetära poster 
redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer, 
antingen som en rörelsepost eller 
som en finansiell post utifrån den 
underliggande affärshändelsen. På 
balansdagen finns inga fordringar eller 
skulder i utländsk valuta.

Lager av handelsvaror
Lager värderas med tillämpningen 
först-in-först-ut-principen, till 
det lägsta anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen.

Not 2 Upplysningar om ändrad 
uppskattning och bedömning
Är en ändrad uppskattning eller 
bedömning väsentlig ska upplysning 
lämnas om karaktären på ändringen 
och effekten på tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader det 
innevarande räkenskapsåret. Det finns 
inga sådana upplysningar att lämna 
för räkenskapsåret.

 Resultaträkning

 Balansräkning
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2019-03-31 2018-03-31
Ränteintäkter - 2 011
Valutakursvinster 246 -
Övriga finansiella intäkter - -
Totalt 246 2 011

2018-04-01 – 2019-03-31 Ändamål Insamling Administration Totalt

Direkta ändamålskostnader 84 874 798 - 1 000 000 85 874 798
Övriga externa kostnader 3 213 429 4 031 700 1 883 894 9 129 023
Personalkostnader 8 594 346 5 945 504 1 661 177 16 201 027
Totalt 96 682 573 9 977 204 4 545 071 111 204 848

Medelantal anställda

2018-04-01 – 2019-03-31 2017-04-01 – 2018-03-31

Medel Kvinnor Män Medel Kvinnor Män
Anställda 31 23 8 14 11 3

Inget arvode har utgått till styrelsen 
under räkenskapsåret.

Avtal om avgångsvederlag
WaterAid Sverige har träffat ett 2-årigt 
avtal med generalsekreteraren där 
gäller en ömsesidig uppsägningstid om 

4 månader. Det finns inget avtal om 
avgångsvederlag. Styrelsen äger rätt att 
när som helst under uppsägningstiden 
befria generalsekreteraren från 
skyldigheten att utföra arbete men 
har fortfarande skyldighet att under 
uppsägningstiden betala lön. 

Om det skulle ske har 
generalsekreteraren rätt att ta 
annan anställning eller bedriva egen 
verksamhet. Inkomst från sådan 
anställning eller verksamhet skall räknas 
av från lön från WaterAid Sverige.

Not 3 Verksamhetsintäkter

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Not 5 Leasing
WaterAid Sverige leasar kontorslokal, 
server, router, sekretesskärl samt en 
skrivare. 

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 
2023-09-30
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
872 tkr (801 tkr).

Not 6 Verksamhetskostnader

 2018-04-01 2017-04-01

2019-03-31 2018-03-31

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten 6 914 880 8 077 744
Företag 6 162 276 2 531 348
Svenska Postkodlotteriet 10 800 000 11 000 000
Andra organisationer 72 250 258 321
Summa 23 949 406 21 867 413

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Företag 9 847 444 7 322 316
Svenska Postkodlotteriet Special Projekt 2 851 714 2 110 209
H&M Foundation 28 949 527 18 302 276
Radiohjälpen 727 770 62 090
Summa insamlade medel 42 376 455 27 796 891

Offentliga bidrag
Sida 40 000 000 30 000 000
Summa offentliga bidrag 40 000 000 30 000 000

Övriga intäkter 8 269 346 5 630 886
Summa övriga intäkter 8 269 346 5 630 886
Summa 90 645 801 63 427 777

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisas i resultaträkningen 23 949 406 21 867 413
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen 0 0
Bidrag som redovisats som intäkt 42 376 455 27 796 891
Summa insamlade medel 66 325 861 49 664 305

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2019-03-31 2018-03-31

Antal på
balansdagen Kvinnor Män

Antal på
balansdagen Kvinnor Män

Styrelseledamöter 10 5 5 8 3 5
Generalsekreterare 1 1 0 1 1 0

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

 2018-04-01 2017-04-01

2019-03-31 2018-03-31
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare 830 799 778 588
Övriga anställda 10 471 274 6 790 804
Totala löner och ersättningar 11 302 073 7 569 392

Sociala kostnader 3 959 076 2 588 135
- varav pensionskostnader 561 014 364 925
Sociala kostnader generalsekreterare 422 934 400 723
- varav pensionskostnader 129 641 125 194
Totala sociala kostnader 4 382 010 2 988 858

Summa 15 684 082 10 558 250

Framtida leasingavgifter förfaller enlig följande

 2018-04-01 2017-04-01

2019-03-31 2018-03-31
Inom 1 år 39 191 798 252
1-5 år 3 970 404 3 458 644 
Senare än 5 år - 383 294 
Summa 4 009 595 4 640 190 

Not 7 Finansiella intäkter
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Not 13 Väsentliga händelser efter 
verksamhetsåret slut
• Radiohjälpen har i maj månad 
beviljat en ansökan till ett projekt 

på Madagaskar på 3,3 miljoner 
kronor fördelat på 2 år. Finansiella 
medel kommer att utbetalas under 
verksamhetsåret 19/20.

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, toaletter och hygien.

Stockholm 2019-08-19

Tobias Krantz
Ordförande

Mikael Medelberg

Viktoria Bergman

Lars-Erik Liljelund

Parul Sharma

Cecilia Chatterjee-Martinsen
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2019-08-22
BDO Mälardalen AB

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor

Ulla Grönlund 
Vice ordförande

Anna-Jeanette Larnelius Löw

Pär Larshans

Staffan Hansén

Suad Ali

2019-03-31 2018-03-31
Förutbetalda hyror 204 433 185 202
Upplupna ränteintäkter - -
Förutbetalt för programstöd 32 961 195 35 179 192
Övriga förutbetalda kostnader 223 639 182 976
Totalt 33 389 267 35 547 370

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 9 Skatt på årets resultat

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 11 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-03-31 2018-03-31
Räntekostnader 6 832 3 092
Valutakursförluster - 723
Övriga finansiella kostnader - -
Totalt 6 832 3 815

 2018-04-01 2017-04-01

2019-03-31 2018-03-31
Resultat före skatt 3 383 773 4 950 866

Skattepliktiga intäkter 6 885 052 5 630 850
Avdragsgilla kostnader -5 099 212 -2 063 602
Skattepliktigt resultat 1 785 841 3 567 248

Skatt enligt gällande skattesats, 22% 392 885 784 795
Korrigerad skatt föregående år * -420 787 -
Årets skattekostnad -27 902 784 795

* Föregående års skatt är korrigerad enligt ny beräkning där avdragsgilla kostnader uppgår till -3 976 268 kronor. Vilket ger ett 
beskattningsbart resultat på 1 654 481 kronor för verksamhetsåret 17/18. Skatt enligt gällande skattesats för 17/18 korrigeras till 364 008 kr.

2019-03-31 2018-03-31
H&M Foundation 30 174 624 32 400 694
Svenska Postkodlotteriet 7 002 479 4 844 193
Radiohjälpen 1 073 176 -
Totalt 38 250 279 37 244 887

2019-03-31 2018-03-31
Upplupna semesterlöner 524 384 306 786
Upplupna sociala avgifter 164 753 96 392
Upplupna revisionsarvoden 240 950 120 000
Övriga upplupna kostnader 8 890 878 8 917 652
Totalt 9 820 965 9 440 830
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Insamlingsstiftelsen 
WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

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

www.wateraid.se

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

facebook.com/wateraidswe

twitter.com/wateraidsverige

instagram.com/wateraidsweden

Mariama leker i det rena vattnet från 
en av de nya kranarna som WaterAid 
installerat i byn Samabogo, i Cercle de 
Bla, Mali.

W
aterAid/G

uilhem
 Alandry

Sept -19

Denna årsberättelse har också funktionen av 
effektrapport enligt Giva Sveriges kvalitetskod.


