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Innehåll

Setou Diallo, som är med i en kvinnogrupp som WaterAid stöttar, 
vattnar grödorna i den gemensamma trädgården i Segou, Mali. 
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WaterAids verksamhetsår 2019/2020, vars 
resultat beskrivs i den här årsberättelsen, 
känns redan som väldigt länge sedan. Det 
känns som ett helt liv sedan. För nästan allt 
som beskrivs i den här årsberättelsen hände 
innan coronapandemin lamslog världen. 
I mitten av mars började alla på WaterAid 
Sveriges kontor att arbeta hemifrån, och 
samtidigt började vi ställa om vårt arbete, och 
vår kommunikation, efter den nya situationen. 
För coronapandemin skapade på många sätt 
en helt ny situation för hela världen. Men det 
innebar också att frågor som WaterAid arbetat 
med i decennier nu var högst upp på allas 
agenda. 

Vi på WaterAid har i årtionden arbetat med 
hygienfrågan. Vi har gjort det, och vi gör det, 
genom att förbättra människors möjlighet att 
tvätta händerna med rent vatten och tvål. Men vi 
gör det också genom att öka människors kunskap 
och uppmuntra till bättre hygienbeteenden. 

Under verksamhetsåret 2019/2020 såg vi till att 
1,5 miljoner människor i världen fick möjlighet till 
god hygien i hem, på skolor och inom sjukvården. 
Det betyder att bara under förra året såg vi till att 
1,5 miljoner människor bättre kunde skydda sig 
mot covid-19 och andra smittsamma sjukdomar 
genom att utöva god handhygien.

Det arbetet har vi nu utökat ytterligare, både 
arbetet med att direkt se till att människor 
kan tvätta händerna, men framförallt genom 
påverkansarbete för att hygien ska prioriteras av 
länder och biståndsgivare. 

Att tre miljarder människor saknar möjlighet 
att tvätta händerna med tvål och rent vatten 
är ett globalt misslyckande som redan före 
coronapandemin ledde till epidemier, sjukdom 

Tobias Krantz
Styrelseordförande, 
WaterAid Sverige

Cecilia 
Chatterjee-Martinsen,
Generalsekreterare, 
WaterAid Sverige

Styrelseordföranden och 
generalsekreteraren har ordet

och fattigdom. Satsningar på hygien anses 
vara den enskilt effektivaste investeringen som 
kan göras för förbättrad hälsa. Trots det är 
hygieninsatser ett område som har varit gravt 
underfinansierat både av länder och av många 
biståndsgivare och globala institutioner.

WaterAid kommer arbeta för att hygien inte 
glöms bort när världen börjar återhämta sig från 
coronapandemin. Vi kommer oförtrutet fortsätta 
vårt arbete för att fler ska prioritera möjligheten 
till god hygien i arbetet för hälsa, utveckling och 
minskad fattigdom.

Tack till alla personer, företag, institutioner och 
andra vattenkämpar som stöttat och fortsätter 
stötta vårt arbete. WaterAids arbete för en värld 
där alla människor har tillgång till rent vatten, 
toaletter och hygien är viktigare än någonsin. 
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.

Vatten- och sanitetskrisen 
i siffror*
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Velentine från Nyamagabe i Rwanda 
bär hem smutsigt vatten från en öppen 
vattenkälla.

3 miljarder människor i världen 
saknar möjlighet till god hygien 
hemma. 

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

*För fullständig statistik och källor, se wateraid.se

Cecilia Chatterjee-
Martinsen och 
Tobias Krantz på 
besök på en skola 
i Indien.
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WaterAid bildades i Storbritannien 1981 och 
idag finns vi i 34 länder. WaterAids 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, utbildning och stöd för att 
förbättra myndigheters, institutioners och 
lokalsamhällens kapacitet. 

I vårt direkta arbete i världens fattigaste och 
mest marginaliserade samhällen 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. 

Globalt, nationellt och lokalt arbetar WaterAid 
även med påverkan och för att stärka länders, 
myndigheters och samhällens kapacitet och 
möjlighet att se till så att människor har rent 
vatten, sanitet och hygien.

WaterAid samarbetar med lokala partners för 
hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar 
beslutsfattare att lokalt, nationellt och globalt 
öka insatserna för att människor ska få tillgång 
till rent vatten, sanitet och hygien.

Genom våra samarbeten, vår expertis och 
vårt påverkansarbete förändrar vi strukturer, 
påverkar nationella policybeslut och lagar, 
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.

Det här är 
WaterAid

WaterAid Sverige
WaterAid Sverige bildades 2009 och är en 
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. Vi gör det genom 
att samarbeta med andra organisationer, 
samla in pengar till WaterAids arbete i världens 
fattigaste samhällen, bilda opinion för våra 
frågor, arbeta tillsammans med företag samt 
engagera privatpersoner.

Vi arbetar även för att vatten, sanitet och 
hygien ska vara prioriterat i Sveriges bistånds- 
och utrikespolitik samt i arbetet med Agenda 
2030 och de globala hållbarhetsmålen.
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Sarobidy på väg till den smutsiga 
vattenkällan utanför byn Ambohimanatrika 
på Madagaskar. Vattenkällan är familjens 
enda vattenförsörjning. 

Varför?
Rent vatten, toaletter och hygien är grund-
läggande för fattigdomsbekämpning, hälsa, 
utbildning, kvinnors rättigheter, ekonomisk 
utveckling och samhällens möjlighet till klimat-
anpassning. Trots det saknar idag 785 miljoner 
människor i världen tillgång till rent vatten, 
2 miljarder saknar tillgång till en fungerande 
toalett och 3 miljarder har ingen möjlighet att 
tvätta händerna med tvål och vatten.

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 fler människor i världen fått 
rent vatten. En otrolig utveckling som räddat 
miljoner människors liv. Tyvärr går utvecklingen 
alldeles för långsamt och om inte mer görs 
kommer de globala målen inte att uppnås till 
2030. WaterAids arbete är därför viktigare än 
någonsin och vi kommer fortsätta samarbeta 
med lokala partners, påverka regeringar, hjälpa 
samhällen och stötta myndigheter tills alla 
människor överallt har hållbar tillgång till rent 
vatten, toaletter och hygien.
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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)

26
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Pakistan
Nepal
Bangladesh
Myanmar
Kambodja

31
32
33
34

Östtimor
Papua Nya Guinea
Senegal
Sydafrika

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

De globala målen för hållbar utveckling är vårt 
viktigaste verktyg för att uppnå WaterAids vision om 
en värld där alla människor överallt har tillgång till 
rent vatten, sanitet och hygien. Det är nu fem år sedan 
världens ledare antog de globala målen, och 10 år kvar 
(2030) tills dess att de ska vara förverkligade.

WaterAid arbetar såklart framförallt för att mål 
6 (rent vatten och sanitet) ska uppnås. Men alla 
hållbarhetsmål hänger ihop, och om inte mål 6 uppnås 
kan inte heller flera av de andra målen nås. Exempelvis 
är tillgång till rent vatten, sanitet och hygien helt 
avgörande för minskad fattigdom, hälsa och sjukvård, 
utbildning, jämställdhet och hållbara samhällen. 

WaterAid arbetar för att uppnå mål 6, och flera av 
de andra målen, genom vårt direkta arbete där vi 
ser till att fler människor får hållbar tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien. Men viktigast är vårt 
påverkansarbete. Vi arbetar utifrån devisen ”Do some 
influence the rest” som innebär att vi genom påverkan 
och kapacitetsstärkande insatser ser till att vårt arbete 
får ringar på vattnet. Genom metoden trycker vi på och 
hjälper stater och myndigheter att kunna ta sitt ansvar 
att se till att alla invånare har hållbar tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien, och vi hjälper även företag 
att bidra till en mer hållbar värld.

Att investera i rent vatten, sanitet och hygien är inte 
bara ett ansvar utan också en bra affär. Varje krona 
som investeras i rent vatten och sanitet beräknas ge 
mer än fyra kronor tillbaka till samhället genom ökad 
produktivitet och förbättrad hälsa.

Allt börjar med vatten. 

De globala 
målen

Illustration av globala målens samband av Jerker Lokrantz, Azote6   /   Årsberättelse 2019-2020 Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige   /   7 



Resultat från WaterAids globala 
arbete under verksamhetsåret 
2019/2020

Toaletter:
700 000 personer i 
hem och samhällen

212 000 skolelever

1 315 000 personer 
på sjukvårds-
anläggningar

Rent vatten:
402 000 personer i 
hem och samhällen

182 000 skolelever

1 012 000 personer 
på sjukvårds-
anläggningar

Hygien:
1 910 000 personer 
i hem och samhällen

456 000 skolelever

1 309 000 personer 
på sjukvårds-
anläggningar

260 partners
Vi har samarbetat med 260 partners, inklusive 
91 myndigheter och 94 ideella organisationer, från 
lokal till global nivå.

15 nationella policybeslut
Vi har påverkat och stöttat förbättringar av 
15 politiska policy- och strategibeslut världen över 
som kommer ge förutsättningar för bättre tillgång 
till 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.

Korta exempel 
på andra resultat 
från året:

WaterAid påverkar och stöttar lokala organisationer, samhällen, myndigheter och regeringar 
för att så många människor som möjligt ska få långsiktig tillgång till rent vatten, sanitet och 
hygien. Men vi arbetar också genom direkta insatser i vårt projekt- och programarbete 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 anpassat efter de lokala förutsättningar som finns i de länder, samhällen 
och regioner där vi genomför våra insatser. Men allt vårt arbete utgår från en gemensam global 
strategi där vi definierar vilka fokusområden och strategiska mål WaterAid ska satsa på och hur 
vi tillsammans som en organisation kan bidra till att uppnå dem. WaterAids nuvarande globala 
strategi sträcker sig från 2015 – 2022, och i den definieras fyra strategiska fokusområden.

WaterAids strategi 
och resultat

Hygien
Hygien är grundläggande 
för människors hälsa, 
fungerande sjukvård och 
minskad smittspridning. 
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 klimatförändringar 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 axplock från årets 
arbete

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 2019/2020 bidrog till att fler människor 
fick rent vatten, sanitet och hygien:

Lindex stöd förbättrar kvinnors 
situation i Bangladesh
WaterAid driver med finansiering från Lindex ett projekt 
i Bangladesh huvudstad Dhaka. Projektet genomför vi i 
Mirpur, ett slumområde där många av de kvinnor bor som 
arbetar på de fabriker som levererar till Lindex. Arbetet 
har ett särskilt fokus just på kvinnors hälsa och flickors 
skolgång.

Genom projektet installerar vi rent vatten och toaletter 
i samhällen och på skolor i Mirpur. Vi förbättrar också 
kunskapen om, och möjligheten till, god hygien. Det har 
gjort att invånarna i Mirpur bättre har kunnat skydda sig 
mot covid-19 och andra smittsamma sjukdomar.

Samarbetet med Lindex i Bangladesh handlar om att 
förverkliga Lindex hållbarhetslöfte om att stärka kvinnor, 
stå upp för mänskliga rättigheter och bidra till att fler får 
rent vatten.

Projektet i Bangladesh har varit så framgångsrikt att 
vi nu startar ett liknande projekt i Myanmar, även det 
finansierat av Lindex.

Rashmin Begum, 30 år, häller upp rent 
vatten till sin son Ramim, 8 år. Rashmin 
arbetar i en textilfabrik och bor i Mirpur 
där WaterAid nu byggt toaletter och 
vattenpumpar.
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Operakällaren Foundation samlade 
in miljoner till Etiopien
2 september 2019 anordnade Operakällaren Foundation 
sin årliga gala till förmån för rent vatten. Under kvällen 
samlades totalt 4,6 miljoner kronor in till förmån 
för WaterAids arbete i Etiopien. Med Operakällaren 
Foundations stöd kommer WaterAid kunna se till att 
tusentals människor i landet får tillgång till rent vatten.

– Att under en dag samla in nästa fem miljoner kronor är 
en unik bedrift som Operakällaren Foundation stått för. 
Idag saknar 60 miljoner människor i Etiopien tillgång till 
rent vatten, och med stödet från Operakällaren Foundation 
kommer WaterAid kunna ta viktiga steg för att förändra den 
situationen, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Operakällaren Foundation bjöd in till frukostseminarium där 
panelen bestod av WaterAids ambassadör och FN:s tidigare vice 
generalsekreterare Jan Eliasson, CNN-korrespondenten Nima 
Elbagir, fredsaktivisten Victor Ochen från Uganda, artisten Danny 
Saucedo, Operakällaren Foundations grundare Abbe Ibrahim 
och WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-
Martinsen.

W
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WaterAids ambassadör skådespelerskan 
Sofia Helin (känd från Bron och Masjävlar) 
var en av alla de som engagerade sig och 
gick för vatten i mars.
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Miljoner steg för att uppmärksamma vatten och 
jämställdhet
Under mars 2020 genomförde WaterAid March for Water, vår årliga kampanj 
för att lyfta varför rent vatten är så viktigt för jämställdhet. Under årets 
March for Water registrerade våra engagerade supportrar tillsammans 
34 891 062 steg digitalt. Genom dessa steg uppmärksammade vi att miljoner 
kvinnor tvingas gå i timmar varje dag för att hämta vatten eftersom det 
saknas i närområdet.

Utöver att registrera steg digitalt engagerade sig flera företag i kampanjen, 
och många supportrar valde också att fysiskt gå genom Stockholm med 
vattendunkar för att uppmärksamma frågan. Tack till alla som var med och 
gjorde det möjligt!

WaterAids arbete under 
coronapandemin
Coronapandemin har drabbat hela världen, och som 
en konsekvens av pandemin tvingades WaterAid 
snabbt ställa om stora delar av vårt arbete, både i 
Sverige och i andra länder. Med vår expertis inom 
hygien, vatten och sanitet har vi kunnat bidra starkt i 
alla våra programländer i de insatser som gjorts för att 
minska smittspridningen. Det mesta av det arbetet har 
utförts under nuvarande verksamhetsår (2020-2021), 
men de första insatserna, och mycket av planeringen, 
genomförde vi i februari och mars 2020.

I ett första skede satsade WaterAid på att nå ut brett med 
information om hur handhygien, att tvätta händerna 
med tvål och rent vatten på rätt sätt och vid rätt tillfällen, 
skyddar mot covid-19 och andra sjukdomar. I Pakistan 
ledde en sådan kampanj via media, sociala medier, 
radio och TV till att 20 miljoner människor nåddes med 
information.

Det andra skedet fokuserade på att förbättra människors 
möjlighet att tvätta händerna, framförallt på platser 
där många passerar och i tätbefolkade slumområden. I 
Bangladesh huvudstad Dhaka installerade vi 60 stationer 
för handtvätt med tvål och vatten vid järnvägsstationer, 
marknader och slumområden. WaterAid Etiopien 
levererade 50 vattentankar, 1 500 liter handsprit 
och 1 000 tvålar till vårdcentraler i landet, för att de 
skulle kunna behandla patienter med covid-19 på ett 
så säkert sätt som möjligt. Även i flera andra länder 
har vi installerat handtvättstationer på sjukhus och 
vårdcentraler.

I vår kamp för att förbättra människors möjlighet till 
hygien och minska spridningen av covid-19 har flera nya 
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Människor i Dhaka, Bangladesh, köar till 
en av de handtvättstationer WaterAid 
installerat för att minska spridningen av 
coronapandemin. Handtvättstationen 
är konstruerad så att man inte behöver 
vidröra den med händerna för att 
använda den.

och redan existerande partners bidragit stort. Ett särskilt 
stort tack vill vi rikta till H&M Foundation och Sida som i 
redan existerande program genom extra finansiering har 
bidragit både till våra akutinsatser och till vårt långsiktiga 
arbete för att människor ska få hållbar tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien.

Idag saknar tre miljarder människor möjlighet att tvätta 
händerna med tvål och rent vatten. Om det är något 
coronapandemin har visat så är det att satsningar på 
förbättrade hygienmöjligheter, rent vatten och sanitet 
måste öka kraftigt för allas vår hälsa och säkerhet.
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Vi får saker att hända 
på Madagaskar
I byarna i Manjakandriana på 
Madagaskar saknar just nu alla 
invånare tillgång till rent vatten. De 
hämtar sitt dricksvatten från små 
källor vid risfälten, vatten som är 
synligt förorenat och gör dem sjuka. 
Sjukdomarna som det smutsiga 
vattnet orsakar, och tiden det tar för 
byborna att hämta det, har lett till att 
många barn hoppar av skolan och 
människor fastnar i extrem fattigdom.

Det håller vi nu på att förändra. I 
slutet av 2019 påbörjade WaterAid ett 
stort arbete som kommer se till att 
alla människor i området får tillgång 
till rent vatten. I projektet kommer 
vatten pumpas från två sjöar, ledas 
genom ett reningsverk och sedan 
vidare via 12 kilometer rör till byarna i 
Manjakandriana.

Det nya 
vattensystemet 
under 
konstruktion  i 
Manjakandriana, 
Madagaskar.
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I mars hade den enorma vattenreservoar som ska lagra vattnet börjat byggas. 
Förhoppningen är att flera av byarna i området ska kunna få rent dricksvatten 
redan under 2020. Genom projektet kommer WaterAid se till att 12 860 personer 
får rent vatten och utöver det kommer även nio skolor och två vårdcentraler få 
rent vatten och nya toaletter.

WaterAid och NIRAS driver internationellt 
utbildningsprogram finansierat av Sida

Genzabuke 
Madebo från 
Tanzania som 
startade ett 
förändrings-
projekt kring 
latrintömning.

Privat

För att människor ska ha hållbar tillgång till rent vatten, 
sanitet och hygien krävs att myndigheter, vattenbolag och 
lokalsamhällen har rätt kunskap, rätt kompetens och rätt 
möjligheter. Därför arbetar WaterAid för att stärka de system 
och aktörer som ansvarar för människors tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien.

Ett sådant program, som WaterAid driver tillsammans med 
det internationella konsultbolaget NIRAS med finansiering 
från Sida, är ett internationellt utbildningsprogram (ITP-
SUWAS) för nyckelpersoner som arbetar på myndigheter 
och bolag i städer där tillgång till vatten, sanitet och hygien 
är ett problem. Programmet har ett särskilt fokus på att nå 
de mest utsatta grupperna (exempelvis kvinnor, personer 
med funktionsnedsättning och personer som lever i extrem 
fattigdom).

Deltagare från 10 olika länder får genom programmet 
utbildning, kontakter, verktyg och coachning för att de 
ska kunna driva positiv förändring inom den organisation 
eller myndighet som de arbetar på. Genom ett så kallat 
förändringsprojekt ska deltagarna analysera vilka problem 
som finns, identifiera anledningarna till problemen och 
planera och genomföra förändringar för att lösa dessa 
problem.

Ett exempel på förändring som programmet skapat är 
resultatet av det projekt som deltagaren Genzabuke Madebo 
från Tanzania har arbetat med. Hon jobbar på myndigheten 
EWURA som ansvarar för att reglera och guida VA-bolag 

och andra aktörer inom vatten och sanitetssektorn. 
Genzabuke identifierade att myndigheten inte hade några 
tydliga riktlinjer och standarder för enskilda avlopp eller 
latriner, alltså toaletter som inte är anslutna till något 
avloppssystem utan måste tömmas på plats. Detta trots att 
90 procent befolkningen i Tanzania inte 
är anslutna till något avloppssystem.

Genom Genzabukes förändringsprojekt 
utvecklade EWURA riktlinjer för latriner 
som töms på plats. Dessa riktlinjer ska 
nu tas vidare för att införas nationellt, 
vilket innebär att standarder för sanitet 
och latrintömning i hela Tanzania 
kommer att förbättras.

På lång sikt kommer det innebära 
att framförallt fattiga människor i 
trångbodda slumområden i Tanzania 
får bättre sanitetssystem, renare miljö 
och bättre hälsa. Detta är ett fantastiskt 
exempel på hur stor påverkan insatser 
kan få om de satsar på förändring 
inifrån och förbättrad kapacitet inom de 
organisationer och myndigheter som 
styr städers och länders arbete med 
vatten, sanitet och hygien. WaterAid 
är glada att genom ITP SUWAS kunna 
bidra till denna förändring!

Världens Barn och Musikhjälpen
Att tvätta händerna med tvål och vatten vid rätt tillfällen 
låter som en simpel sak. Men faktum är att det är något 
av det viktigaste som finns för människors hälsa och 
välbefinnande.

WaterAid arbetar för att fler människor i världen ska få 
möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten. 
Vi gör det dels genom att se till så att människor har de 
faciliteter som krävs för bra handhygien. Men minst lika 
viktigt är kunskap och beteenden, alltså att människor 
inte bara har möjlighet att tvätta händerna utan att de 
också gör det på rätt sätt och vid rätt tidpunkt, som efter 
toalettbesök och innan de lagar mat.

En metod som vi använder för att sprida kunskap är 
genom hygienklubbar på skolor, där engagerade elever 
får i uppgift att undervisa och förklara för kompisar och 
andra i samhället om hygien.

Just en sådan hygienklubb bildade vi på skolan i 
Sandakpur, Indien, i ett projekt som finansieras av 
Världens Barn. Och hygienklubben skulle visa sig spela 
en avgörande roll under den katastrof som drabbade 
området under 2019.

Den 3 maj 2019 drog cyklonen Fani in över Odisha, den 
delstat i Indien där Sandakpur ligger. Fani skapade enorm 
förödelse i både Indien och Bangladesh. Över en miljon 
människor behövde evakueras, och 89 miste livet.

– En dag nåddes vi av ett telefonsamtal då vi informerades 
om att cyklonen Fani skulle träffa vår by, berättar 11-åriga 
Krishna Priya, medlem i hygienklubben i Sandakpur.

Hygienklubben bestämde sig för att hjälpa till, bland 
annat genom att försäkra att platserna dit invånarna 
skulle evakueras till hade rent vatten och hygienkit 
(exempelvis tvål och mensskydd) för att minska risken 
att vattenburna sjukdomar som till exempel kolera 
skulle spridas. Barnen gick också från dörr till dörr 
i hela samhället med uppmaningar om hygien och 
undervisade i hur människorna skulle minska risken för 
smittspridning.

Krishna Priya, 
11 år, utbildar 
sin skolklass om 
hygien och hur 
man minskar 
smittspridning

W
aterAid/Ishita Ram
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Efter katastrofen kontrollerade skolklubben skador på 
vattensystem och rapporterade till myndigheterna så att 
de snabbt fick en bild över vilka problem som fanns och 
hur de skulle lösas så effektivt som möjligt.

Bra hygien är alltid viktigt, men extra viktigt är det vid 
katastrofer och när smittsamma sjukdomar sprids.

Tack till Radiohjälpen och Världens Barn. Tillsammans 
med er ser vi till att barn genom god hygien kan skydda 
sig bättre mot katastrofer!

Hundratals sprang Göteborgsvarvet för rent vatten
2019 var WaterAid välgörenhetspartner till Göteborgsvarvet, vilket innebar 
att hundratals löpare sprang varvet till förmån för WaterAid. Två av dem var 
skådespelarna Anastasios Soulis (känd från Johan Falk och Gåsmamman) och 
Adam Lundgren (känd från Torka aldrig tårar utan handskar och Vår tid är nu) 
som dessutom startade egna insamlingar till förmån för WaterAid.

Adam Lundgren 
och Anastasios 
Soulis sprang 
Göteborgsvarvets 
dryga 21 km för 
WaterAid.

W
aterAid/Anna Schön

– Under förra året såg WaterAid till att förse 1,44 miljoner 
människor med rent vatten, som tidigare inte haft tillgång 
till det. Jag gjorde lite huvudräkning och kom fram till att 
det är ungefär 1,44 miljoner gånger bättre än att de här 
människorna inte skulle fått rent vatten. Därför springer jag 
för WaterAid, säger Adam Lundgren.
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Under verksamhetsåret 2019/2020 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 att rädda liv!
Här lyfter vi några av våra största samarbetspartners:

St Görans Sjukhus

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

Wilo Nordic AB
Wikström Installationskonsult AB
Wellspect 
We Consulting AB
Värmevärden AB
Veolia Water Technologies AB-VA-Ingenjörerna
Vattenfall AB
VAKIN
Urban Edenström
Täby Friskola AB
Tre Kronor Media AB
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Swedbank AB
Sveriges Allmännytta AB
Sventertainment Sverige AB
Sulzer Pumps Sweden AB
Strömpilen köpcentrum
Stadium
Sollentuna Energi och Miljö AB
Sofias Gestaltning AB
Skara Sommarland
Skandinavisk Kommunalteknik AB
Scania AB
SAS Scandinavian Airlines System Denmark 
-Norway -Sweden
Sandvikens kommun
Rådasand AB
RELITA industri och skadeservice AB
Prowash Sverige AB
Presto Brandsäkerhet AB
Polygon International AB
Pejoni AB

Nätverket Renare Mark
NOTE AB (publ)
Nordic Facility Group AB
Norconsult AB
Nobina Sverige AB
Molin-D AB
Meter Film & Television AB
Medley Holding AB
Matsällskapet Catering AB
Martin & Servera AB
Livekanalen AB
Kommunalförbundet Norrvatten - 
Görvälnverket
Knakelibrak Produktion AB
Kinchard AB
Kibera Production AB
Karlsudd AB
Kalmar Vatten AB
Järfälla Va- & Byggentreprenad AB
Jeremias Andersson
Icehotel AB
Hit the hay AB
Heineken Brouweijen B.V
Hagabadet AB
Göteborgs friidrottsförbund
Gästrike Vatten AB
Gvp Holding AB
Gustaf Magnuson AB
Gullberg & Jansson of Sweden AB
Gl Brands AB
Geberit AB
Gant AB

Tack till alla 
som stöttat 
oss under året

FM Mattsson Mora Group AB
FANN VA-teknik AB
F. Holmström Fastigheter AB
Erik Adielsson Catchdriving AB
Elmo Sweden AB
Elmia AB VA-mässan
El-Kretsen i Sverige AB
Eden Springs Scandinavia AB
Dormy Golf & Fashion AB
Dina Försäkring AB
Didriksons Regnkläder AB
Danica Pension Försäkrings AB
Christian Berner Tech Trade AB
Canimema AB
Camp Jarl AB
Calmarsunds VVS AB
Byggadministration Harald Olsson AB
Borås Runners IF
Borås Energi och Miljö AB
Blomqvist & Tham AB
Bergqvist Skor AB
Benida Konsult AB
Azul Consulting AB
Avanza Bank AB
Assemblin VS AB
Alectas biståndsförening
Akvifär konsult AB
ADR Group AB
AB Svenska Returpack
AB Nymans Ur 1851
AB Ludvig Svensson
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nWaterAid Sveriges påverkansarbete
WaterAid Sveriges påverkansarbete under 2019-2020 
har fokuserat på vatten, sanitet och hygien kopplat till 
fyra övergripande områden: jämlikhet, jämställdhet, 
hälsa och klimatförändringar. En av WaterAid Sveriges 
stora policyframgångar under året var att regeringen i 
sin skrivelse om Sveriges feministiska utrikespolitik nu 
pekar ut satsningar på vatten, sanitet och hygien som 
prioriterade för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa.

I juni 2019 släppte WaterAid också en rapport som 
redogör för varför och hur vatten, sanitet och hygien är 
avgörande för människors sexuella och reproduktiva 
hälsa. Rapporten presenterade vi tillsammans med 
RFSU för regeringen och Sida, och den låg sedan till 
grund för diskussioner om hur Sverige i bistånds- och 
utrikespolitiken bättre kan verka för att integrera vatten, 
sanitet och hygien i arbetet för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter.

På Världstoalettdagen uppmärksammade 
WaterAid sanitetsarbetarnas utsatta roll 
i världen, något som bland annat lyftes 
i TV 4:s Nyhetsmorgon som gästades av 
generalsekreterare Cecilia Chatterjee-
Martinsen.

Adrian cyklade 500 mil för rent vatten
WaterAid inspirerar många att engagera sig för rent vatten och på olika sätt bidra till vårt arbete. 
Att det kan vara både roligt och lärorikt menar Adrian Forsgren som sommaren 2019 cyklade från 
Uppsala till Nordkap, en sträcka på 500 mil, till förmån för WaterAid. Och under resan samlade han 
in hela 25 000 kronor till vårt livsviktiga arbete.

Adrian har ett brinnande engagemang för vatten och därför var det självklart för honom att det var 
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at

Adrian Forsgren 
cyklade 500 mil 
för WaterAid och 
samlade in 25 000 
kronor.

Stödet från Postkodlotteriet räddade liv i Moçambique

Vattenpumpen i 
byn Salia kunde 
repareras med 
hjälp av stödet från 
Postkodlotteriet.
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Svenska Postkodlotteriet är en av WaterAids viktigaste 
partners. Varje år får vi så kallat basstöd från 
Postkodlotteriet, ett stöd som de senaste åren legat på 
omkring 10 miljoner kronor om året. Utöver basstödet 
har vi dessutom flera så kallade specialprojekt, där hela 
projekt finansieras av Postkodlotteriet.

Under 2019 gick delar av basstödet från Postkodlotteriet 
till att undsätta människor som drabbades av cyklonen 
Idai i Moçambique, en av de värsta naturkatastrofer som 
drabbat landet.

Stödet från Postkodlotteriet gjorde att vi kunde dela ut 

just vattenfrågan han skulle samla in pengar till när han cyklade. Men det krävs 
inte att cykla 500 mil för att engagera sig säger Adrian, det räcker att börja 
prata om vatten:

– Mitt tips är att låta fantasin flöda, allting är möjligt, hur knäppt eller svårt det än 
kan verka. Att engagera sig i vattenfrågan behöver inte vara svårare än att börja 
reflektera över att tillgång till rent vatten inte är lika självklar i alla människors 
vardag. Börja prata om vatten, för vatten är liv.

10 000 hygienkit och reparera flera 
av de vatten- och sanitetssystem som 
blivit förstörda.

Det stödet räddade liv och hjälpte 
människor i akut nöd. Stort tack till 
Svenska Postkodlotteriet och alla 
lottköpare som gör det möjligt.
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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. På 
världsvattendagen den 20 
mars 2020 uppmärksammade 
Kronprinsessan och Hovet 
varför det är så viktigt att tvätta 
händerna med tvål och rent 
vatten, både för att minska 
spridningen av coronaviruset 
och för global utveckling.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria
– WaterAids beskyddare
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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

WaterAid Sveriges 
styrelse

Cecilia Hermansson, ledamot, 
tillträdde 2020. Ekonom och 
forskar inom fastighet och finans 
på Kungliga Tekniska Högskolan. 
Tidigare chefekonom på Swedbank 
och har också arbetat inom Finans-
departementet och Sida.

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. Människo-
rättsjurist som varit ordförande i 
regeringens Agenda 2030-delegation. 
Är VD för the Academy for Human 
Rights in Business och Regional 
Executive Director Climate Justice för 
PVCHR Asia.

Ulla Grönlund, avgick 2020. 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.

Sara Haasmark, ledamot, tillträdde 
2020. Hållbarhetsansvarig på ICA 
Fastigheter och har en bakgrund som 
VD på Samhällsbyggarna och som 
hållbarhetschef på Fastighetsägarna 
Stockholm. 

Lars-Erik Liljelund, avgick 2020. 
Lars-Erik är tidigare generaldirektör 
för Naturvårdsverket. Han har också 
arbetat på Naturskyddsföreningen och 
Miljödepartementet.

Pär Larshans, avgick 2020.
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 
chefs- och styrelseerfarenhet liksom 
ledning av globala vatten- och 
hållbarhetsprojekt. Hon är idag vice 
VD 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, vice 
ordförande. 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.

Pär Dalhielm, ledamot, tillträdde 
2020. VD på Svenskt Vatten. Ägnat 
sig åt olika former av samhälls- och 
miljöfrågor i ledande befattning, 
till exempel som ledamot i 
Generalförsamlingen för europeiska 
vattenorganisationerna EurEau.

Tobias Krantz, ordförande. Tobias har varit 
Sveriges högskole- och forskningsminister, och chef 
för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt 
Näringsliv. Han är nu särskild utredare i statens 
utredning om organisation, styrning och finansiering av 
forskningsinfrastruktur. 

Kronprinsessan Victoria och 
generalsekreterare Cecilia Chatterjee-
Martinsen vid Brunnsviken där de visade 
hur människor världen över behöver 
hämta och bära vatten.
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Ekonomi – WaterAid globalt
Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas 
gemensamma globala intäkter och utgifter för 2019/20. 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 2019/20 
WaterAid Storbritannien
WaterAid Amerika
WaterAid Sverige 
WaterAid Australien
WaterAid Indien
WaterAid Kanada
WaterAid Japan
Totalt

977,0 miljoner SEK
131,2 miljoner SEK
109,1 miljoner SEK 

73,6 miljoner SEK
42,9 miljoner SEK
33,1 miljoner SEK

6,1 miljoner SEK
ca 1,373 miljarder SEK

1

Globala konsoliderade utgifter 2019/20 
Totalt ca 1,375 miljarder SEK

1 Enligt K3 – Intäktsfört 112,3 Mkr. Erhållet 109,1 Mkr.

Byns vattenkontrollant testar en 
regnuppsamlare i Tenkodogo, Burkina 
Faso.
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WaterAid Sveriges insamlade medel kommer 
framförallt från gåvor och stöd från institutioner, 
stiftelser och organisationer. WaterAid stöttas 
bland andra av Sida, H&M Foundation och 
Svenska Postkodlotteriet. Utöver det har 
WaterAid flera aktiva företagssamarbeten och 
stöttas av privatpersoner genom månadsgivande 
eller gåvor.

WaterAid Sverige är medlem i 
insamlingsorganistionernas branschorganisation 
Giva Sverige (tidigare FRII) som bland annat 
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.

Resultaträkning

WaterAid har brutet räkenskapsår. 
Med år 2019/20 avses perioden 1 april 2019 till 31 mars 2020. 

Årlig utveckling av inbetalda gåvor och 
bidrag (miljoner kronor)

Fördelning av inbetalda gåvor och bidrag 
2019/20 5

Belopp i SEK  2019/20 2018/19
Totala verksamhetsintäkter 112 288 356 114 595 207

Totala verksamhetskostnader -110 460 763 -111 204 848
Varav:
Ändamålskostnader -91 985 361 -96 682 573
Insamlingskostnader -14 065 847 -9 977 204
Administrationskostnader -4 409 555 -4 545 071

3

4

till insamlings- och administrationskostnader

till vårt ändamål (stöd till program- och 
påverkansarbete)

Ekonomi – WaterAid Sverige WaterAid Sverige har under verksamhetsåret  
2019/20 tagit emot gåvor och bidrag på totalt  
109,1 miljoner kronor.

4,5,6 Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation.
7 K3 – Intäktsfört 112,3 Mkr. Erhållet 109,1 Mkr
8 Läs mer om eget kapital på sid VI under rubriken Finansiellt resultat.

Så här användes pengarna 2019/20
Årets totala verksamhetsintäkter på 112,3 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 7%

Stiftelser och övriga 
organisationer 37%

Företag 14%

Myndigheter 42%

till eget kapital

81,9 %

16,5 %

1,6 %

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

Styrelsen och generalsekreteraren för 
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige, 
organisationsnummer 802426-1268, 
avlämnar härmed årsredovisning 
avseende räkenskapsåret 2019-04-01 – 
2020-03-31.
Organisationens 11:e verksamhetsår. 
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.

Allmänt om verksamheten

 Vision 

WaterAids vision är en värld där alla 
har tillgång till rent vatten, toaletter 
och hygien.

 Global kontext

WaterAid Sverige är medlem av 
federationen WaterAid international1 
som är en oberoende internationell 
organisation med säte i Storbritannien.  
WaterAid Sveriges ordförande är 
även vice-ordförande i WaterAid 
Internationals styrelse. WaterAid 
Sverige har bred representation i 
tvärgående exekutiva team inom 
federationen som utvecklar den globala 
verksamheten. 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. WaterAid globalt arbetar vid 
verksamhetsårets slut i 34 länder. 

Målet för WaterAids opinionsbildnings- 
och påverkansarbete är att tydliggöra 
hur tillgång till vatten, sanitet och 
hygien är centrala för att nå målen i 
Agenda2030, samt att i denna kontext 
påverka beslutsfattares prioriteringar 
på global, nationell och regional nivå.

Programverksamheten har som 
mål att påvisa och genomföra 
kostnadseffektiva och hållbara 
lösningar 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.

 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.

Effekten av verksamheten

Varför är WaterAids verksamhet så 
viktig?
I dag saknar över 785 miljoner 
människor tillgång till rent vatten 
och 2 miljarder människor har inte 
grundläggande sanitet.2

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 hos 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.

Effekten av WaterAids 
programverksamhet
I 28 av de 34 länder WaterAid är 
verksam i bedriver vi förutom 

opinions-, påverkans- och 
insamlingsarbete även direkt 
programverksamhet.

Medlemmarna i federationen WaterAid 
international omsatte totalt under 
räkenskapsåret 1 386 miljoner kronor 
(112 miljoner GBP). WaterAid Sveriges 
del av den globala omsättningen var 
8 %.

Av WaterAid Sveriges 
verksamhetsintäkter under 19/20 
har 92 miljoner kronor använts till 
ändamålet 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 19/20 nådde 
WaterAid globalt3

med rent vatten:
• 402 000 personer i hushåll
• 182 000 skolelever
• 1 012 000 personer på 
sjukvårdsanläggningar

med toaletter:
• 700 000 personer i hushåll
• 212 000 skolelever
• 1 315 000 personer på 
sjukvårdsanläggningar

och med hygien:
• 1 910 000 personer i hushåll
• 456 000 skolelever
• 1 309 000 personer på 
sjukvårdsanläggningar

WaterAids påverkansarbete i praktiken
Vårt påverkansarbete har som mål 
att medverka till att öka den politiska 
och finansiella prioriteringen av vatten 
och sanitet hos 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 allmänhet, 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. 

 Väsentliga händelser under  
 räkenskapsåret

WaterAid Sverige har under 
verksamhetsåret bland annat arbetat 
med följande insatser för påverkan, 
informationsspridning samt insamling.  

• WaterAid Sverige deltog i arbetet 
för att få igenom en resolution i 
Världshälsoorganisationen WHO 
om förbättrad tillgång till WASH4 på 
sjukvårdsanläggningar. Under WHO:s 
World Health Assembly i maj röstades 
resolutionen igenom. Resolutionen 
slog fast att tillgång till rent vatten, 
sanitet och hygien är grundläggande 
för patientsäkerhet och minskad 
infektionsrisk för patienter och 
sjukvårdsanställda.

• I juni deltog en representant från 
WaterAid Sverige på det seminarium 
WaterAid tillsammans med bland andra 
Världsnaturfonden WWF arrangerade 
i FN-huset i New York. Seminariet som 
handlade om hur barriärer kan brytas 
och synergier stärkas mellan vatten, 
klimat och jämställdhet. 

• Under den stora globala konferensen 
World Water Week  arrangerade 
WaterAid bland annat  två viktiga event. 
Tillsammans med bland andra RFSU, 
International Planned Parenthood 
Federation (IPPF) och Simavi 
presenterade WaterAid rapporten 
”A shared Agenda - Exploring links 
between water, sanitation, hygiene, 
and sexual, reproductive health and 
rights in sustainable development”. 
WaterAid anordnade också en 
paneldebatt under temat ”What 
opportunities for WASH at EU level?”. 
Panelen bestod av representanter från 
bland andra EU Directorate General 
for Development and Cooperation 
Water Team, European External Action 
Service, WaterAid West Africa och 
Ministry of Foreign Affairs Finland.

• På Världstoalettdagen den 19:e 
november publicerade WaterAid 

rapporten ”The hidden world of 
sanitation workers” som belyser 
sanitetsarbetares utsatta situation.

• Under mars genomförde 
WaterAid Sverige för tredje gången 
kampanjen March for Water med 
syfte att engagera allmänheten kring 
vattenfrågan.  Våra supportrar gick 
tillsammans 34 891 062 miljoner steg 
för att uppmärksamma flickor och 
kvinnors ständiga marsch för att hämta 
vatten. 

• WaterAid har utökat satsningen på 
att värva månadsgivare genom att 
förutom värvning på stan även värva 
nya givare via dörrknackning.

• WaterAid har genom föreläsningar 
och seminarier, medverkan i 
hållbarhetsreferensgrupper samt 
dialoger med svenska företagsledare 
arbetat med att lyfta svenska företags 
möjligheter och ansvar att bidra till 
Agenda2030 genom insatser inom 
vatten, sanitet och hygien. 

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

• WaterAid har informerat och 
engagerat svenska beslutsfattare 
och allmänhet genom synlighet  i 
svensk media. I samband med 
världstoalettdagen uppmärksammade 
bland andra TV4 samt dags- och  
branschtidningar den globala rapport 
om sanitetsarbetarnas arbetsvillkor 
som WaterAid publicerade. WaterAid 
Sverigehar även genom nyhets- och 
debattartiklar lyft 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 slutet av verksamhetsåret blev 
effekterna av coronapandemin synliga 
och WaterAid inledde en global covid 
19-respons. I Sverige informerades 
allmänheten om vikten av handhygien 
samtidigt som medel samlades in från 
privata givare, företagspartners och 
institutionella givare till WaterAids 
arbete med att minska spridningen av 
viruset. WaterAids landsprogram fick 
på många håll snabbt ställa om fokus 
till akut covid 19-respons.

Årsredovisning för räkenskapsåret
2019-04-01 – 2020-03-31

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

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

1 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

2 https://www.wateraid.org/se/statistik-och-fakta

3 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.
4 Water, Sanitation and Hygiene
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 Resultat och ställning

WaterAid Sverige finansieras med 
hjälp 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 109,1 
(115,4) miljoner kronor. Detta är 
en minskning från föregående år 
med 5% som till stor del beror på 
utfasning av ett av våra globala 
program som är finansierat av våra 
partners i Sverige. Medan bidragen 
från företag minskade med 9% 
ökade gåvor från privatpersoner och 

företag med 14%. Övriga intäkter, 
främst marknadsföringstjänster 
och utbildning, ökade med 16%. 
Sammantaget minskade intäkterna 
enligt K3 (se redovisningsprinciper) 
med 2% 2019/2020 jämfört med 
2018/2019, från 114,6 miljoner till 112,3 
miljoner.

Under verksamhetsåret erhöll 
WaterAid Sverige de största finansiella 
stöden från Sida (40 miljoner), Svenska 
Postkodlotteriet (20 miljoner) och H&M 
Foundation (15 miljoner).

Insamlingsstiftelsens kostnader 
under verksamhetsåret uppgick till 
110,5 miljoner kronor varav 92 miljoner 
var ändamålskostnader.

Sammanfattningsvis: Enligt K3 (se 
not redovisningsprinciper), uppgick 
intäkterna till 112,3 miljoner kronor, 
kostnaderna till 110,5 miljoner kronor 
och detta genererade ett finansiellt 
resultat på 1,9 miljoner kronor. 

Orsaken till att det finansiella 
resultatet är positivt detta år är 
att organisationen beslutat att 
ytterligare öka sitt egna kapital något. 
Anledningarna är att stiftelsens 
verksamhet och organisation växer och 
det egna kapitalet behövs för att möta 
organisationens åtaganden samt för 
att kunna göra investeringar även om 
intäktsflödet skulle fluktuera.

 Nyckeltal

Utveckling inbetalda gåvor och bidrag Fördelning inbetalda medel 2018/19

Företag 14% Stiftelser och övriga
organisationer 37%

Myndigheter 42%
Allmänheten 7%

3,
3 8,

7

16
,5

17
,4

64
,3

09/10    10/11    11/12    12/13    13/14    14/15    15/16    16/17    17/18    18/19    19/20

80

60

40

20

   0

100

  Mkr

83
,7

80
,1

98
,4

65
,8

11
5,

4

120

10
9,

1

2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Erhållna medel (Mkr) 109,1 115,4 98,4 80,1 65,8 83,7

Intäkter (Mkr) 112,3 114,6 85,3 104,4 67,6 54,7

Eget kapital (Mkr) 16,91 15,36 11,95 7,78 7,73 8,97

Balansomslutning (Mkr) 57,14 65,69 61,91 56,04 52,47 39,01

Ändamålskost i % av intäkter 81,9% 84,4% 82,1% 83,3% 82,6% 86,9%

Antal anställda (i snitt exkl GS) 34 31 14 15 10 10

Årets totala verksamhetsintäkter på 112,3 miljoner5 användes enligt följande: 

• 81,9 % till ändamålet.
• 16,5 % till insamlings- och administrationskostnader.
• 1,6 % till eget kapital

Användning av finansiella instrument

WaterAid Sverige har under 
verksamhetsåret inte innehaft några 
finansiella instrument.

 Hållbarhetsupplysningar

Miljöfrågor
WaterAid Sverige arbetar löpande 
med att digitalisera arbetet inom 
organisationen samt utveckla den 
digitala kommunikationen med 
våra givare. Det finns även en 
stor medvetenhet om miljö- och 
klimatfrågor inom organisationen och 
det fokuseras ständigt på minskad 
miljöpåverkan i upphandlingar, 
vid events och andra aktiviteter. 
Organisationen påverkar främst miljön 
genom resor. Ambitionen är att bara 
resa när det finns tydliga skäl och 
andra alternativ inte kan väljas. 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbetet förs tillsammans 
med ledning, arbetsmiljöombud och 
fackliga företrädare löpande under 
året. Det fokuseras på en trygg 
och inkluderande arbetsmiljö där 
medarbetare trivs, utvecklas och mår 
bra. Den årliga skyddsronden visade 
att arbetsmiljön är god. Den sociala 
och organisatoriska arbetsmiljön 
tas upp med varje medarbetare 
vid enskilda samtal med närmaste 
chef. Generalsekreteraren har det 
övergripande arbetsmiljöansvaret.

Medarbetarundersökningar
Organisationen utför en större 
medarbetarundersökning vartannat 
år. Under verksamhetsåret 2019/2020 
gjordes ingen; nästa utförs under 
verksamhetsåret 2020/2021. 

Kompetensutveckling 
Alla medarbetare har individuella mål- 
och utvecklingsplaner som är länkade 
till organisationens verksamhet och 
mål. Kompetensutveckling sker i 
enlighet med utvecklingsplanerna 
för varje medarbetare. Under året 
satsade organisationen särskilt på 
att utveckla ledarskapskompetenser 
inom organisationen för alla som har 
personalansvar.

Waterid Sverige som arbetsgivare 
WaterAid Sverige är medlem i 
Arbetsgivarförbundet för ideella 
organisationer, IDEA. WaterAid Sverige 
är via IDEA kollektivavtalsanslutna 
till Unionens/Akademikerförbundets 
Tjänstemannaavtal. Unionen har 
en lokal fackklubb på arbetsplatsen 
som samverkar med ledningen. 
WaterAid Sverige har sitt kontor 
i Solna, i Stockholms län, där det 
vid verksamhetsårets slut fanns 31 
heltidsarbetande, 2 deltidsarbetande 
samt generalsekreteraren som leder 
organisationen.  Antalet anställda 
i genomsnitt har jämfört med 
föregående år ökat med 10 % under 
verksamhetsåret. 

 Förväntad framtida utveckling

WaterAid Sverige ser ett växande 
intresse i Sverige för vatten-, 
sanitets- och hygienfrågor. I och med 
coronapandemin har detta intresse 
ökat ytterligare, då allt fler ser att 
tillgången till vatten, sanitet och god 
hygien är grundläggande för hållbar 
mänsklig, social och ekonomisk 
utveckling. Frågorna har blivit än 
mer relevanta och de har en tydlig 
koppling till Agenda 2030 och FN:s 
Hållbarhetsmål. WaterAid väntas 
utöka arbetet globalt för att nå ut 
med hygienbudskap, öka möjligheten 
till god hygien genom att använda 
vatten och tvål i de mest sårbara 
samhällena samt för att öka satsningar 
som ska prioritera vatten och hygien i 
insatserna för att bekämpa covid-19.

WaterAid Sverige ämnar fortsätta att 
arbeta med att öka engagemanget 
och stödet (både finansiellt och 
opinionsmässigt) för vatten-, sanitets- 
och hygienfrågor bland allmänhet, 
företagsledare och beslutsfattare i 
Sverige och i Norden. Operativt innebär 
detta att vi ser fler månadsgivare, 
utökat engagemang hos existerande 
företagspartners samt fler nya 
företagspartners och institutionella 
givare som tillsammans med 
organisationen gör skillnad genom 
rent vatten, toaletter och hygien i 
världens fattigaste samhällen. 

WaterAid Sverige kommer 
fortsättningsvis att arbeta för att vara 
en hållbar organisation med en bra 
organisationskultur.  

 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. 

 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. 

 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), Viktoria 
Bergman (vice ordförande), Suad 
Ali, Pär Dalhielm, Sara Haasmark, 
Staffan Hansén, Cecilia Hermansson, 
Anna-Jeanette Larnelius Löw, Mikael 
Medelberg samt Parul Sharma 
(ledamöter). Under verksamhetsåret 
har Pär Larshans, Lars-Erik Liljelund 
(mandatperioder gått ut) samt Ulla 
Grönlund (mandatperioder gått ut) 
avgått.

 Revisor 

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

5 K3 - Intäktsfört 112,3 Mkr. Erhållet 109,1 Mkr
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 2020-03-31  2019-03-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror 10 046 5 314

10 046 5 314

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 331 379 1 396 790
Övriga fordringar 640 757 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 31 332 837 33 389 267

32 304 973 34 786 057

Kassa och bank 24 820 034 30 896 361

Summa omsättningstillgångar 57 135 053 65 687 731
SUMMA TILLGÅNGAR 57 135 053 65 687 731

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital 15 362 651 11 950 976
Årets resultat 1 548 830 3 411 675

16 911 481 15 362 651
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 741 838 1 146 084
Skatteskulder 1 050 541 1 043 702
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 11 35 082 427 38 250 279
Övriga skulder 8 840 64 051
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 339 926 9 820 965

40 223 572 50 325 080
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 57 135 053 65 687 731

Not  2019-04-01 2018-04-01

2020-03-31 2019-03-31

Verksamhetsintäkter 3
Gåvor 27 506 413 23 949 406
Bidrag 75 167 747 82 376 455
Övriga intäkter 9 614 196 8 269 346
Summa verksamhetsintäkter 112 288 356 114 595 207

Verksamhetskostnader 4,5,6
Ändamålskostnader -91 985 361 -96 682 573
Insamlingskostnader -14 065 847 -9 977 204
Administrationskostnader -4 409 555 -4 545 071
Summa verksamhetskostnader -110 460 763 -111 204 848

Verksamhetsresultat 1 827 593 3 390 359

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 33 938 246
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -4 099 -6 832
Summa finansiella intäkter och kostnader 29 839 -6 586

Resultat efter finansiella poster 1 857 432 3 383 773

Skatt på årets resultat 9 -308 602 27 902
Årets resultat 1 548 830 3 411 675

 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 Styrande riktlinjer 
för årsredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående räkenskapsår.

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 har 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 i enlighet med 
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 är sådana 
som behövs för att administrera och 
driva organisationen. Administrationen 
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet 
och för givaren. Om en kostnad varken 

avser ändamål eller insamling hänförs 
den till administration. 

Leasing
Samtliga WaterAid Sveriges leasingavtal 
redovisas som operationella 
och kostnadsförs löpande över 
leasingperioden.

Ersättning till anställda 
Löpande ersättningar till anställda 
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. Eftersom alla 
pensionsförpliktelser klassificerats 
som avgiftsbestämda redovisas en 
pensionskostnad det år pensionen 
tjänas in.

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.

 Resultaträkning

 Balansräkning

Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital
Ingående balans 2019-04-01 11 950 976 3 411 675 15 362 651
Disposition av föregående års resultat 3 411 675 -3 411 675 0
Årets resultat 1 548 830 1 548 830
Utgående balans 2020-03-31 15 362 651 1 548 830 16 911 481

 Eget kapital
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2020-03-31 2019-03-31
Ränteintäkter - -
Valutakursvinster 33 938 246
Övriga finansiella intäkter - -
Totalt 33 938 246

2019-04-01 – 2020-03-31 Ändamål Insamling Administration Totalt

Direkta ändamålskostnader 78 033 975 - - 78 033 975
Övriga externa kostnader 3 780 375 7 468 375 2 482 552 13 731 302
Personalkostnader 10 171 011 6 597 472 1 927 003 18 695 486
Totalt 91 985 361 14 065 847 4 409 555 110 460 763

Medelantal anställda

2019-04-01 – 2020-03-31 2018-04-01 – 2019-03-31

Medel Kvinnor Män Medel Kvinnor Män
Anställda 34 28 6 31 23 8

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, sekretess kärl samt en 
skrivare. 

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 
2023-09-30
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
1 005 tkr (872 tkr).

Not 6 Verksamhetskostnader

 2019-04-01  2018-04-01

2020-03-31 2019-03-31

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten 7 862 149 6 914 880
Företag 8 492 042 6 162 276
Svenska Postkodlotteriet 11 002 380 10 800 000
Andra organisationer 149 842 72 250
Summa 27 506 413 23 949 406

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Företag 2 741 695 9 847 444
Svenska Postkodlotteriet Special Projekt 5 532 563 2 851 714
H&M Foundation 25 423 322 28 949 527
Radiohjälpen 1 470 168 727 770
Summa insamlade medel 35 167 748 42 376 455

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

Övriga intäkter 9 614 196 8 269 346
Summa övriga intäkter 9 614 196 8 269 346
Summa 84 781 944 90 645 801

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisas i resultaträkningen 27 506 413 23 949 406
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen - -
Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt 35 167 748 42 376 455
Summa insamlade medel 62 674 161 66 325 861

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2020-03-31 2019-03-31

Antal på
balansdagen Kvinnor Män

Antal på
balansdagen Kvinnor Män

Styrelseledamöter 10 6 4 10 5 5
Generalsekreterare 1 1 0 1 1 0

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter
 2019-04-01  2018-04-01

2020-03-31 2019-03-31
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare 841 876 830 799
Övriga anställda 12 470 958 10 471 274
Totala löner och ersättningar 13 312 834 11 302 073

Sociala kostnader 4 474 135 3 959 076
- varav pensionskostnader 732 526 561 014
Sociala kostnader generalsekreterare 435 640 422 934
- varav pensionskostnader 140 285 129 641
Totala sociala kostnader 4 909 775 4 382 010

Summa 18 222 609 15 684 082

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
 2019-04-01  2018-04-01

2020-03-31 2019-03-31
Inom 1 år 24 854 39 191
1-5 år 3 264 696 3 970 404 
Senare än 5 år - - 
Summa 3 289 550 4 009 595 

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

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

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
När WaterAid Sverige erhållit bidrag 
men ännu inte uppfyllt villkoren 
redovisas en skuld.

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.

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2020-03-31 2019-03-31

Räntekostnader 2 687 6 832
Valutakursförluster 1 413 -
Övriga finansiella kostnader - -
Totalt 4 099 6 832
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Not 13 Väsentliga händelser efter 
verksamhetsåret slut
• I maj erhöll WaterAid Sverige 
2,9 miljoner kronor från H&M 
Foundation till WaterAids arbete i 
Bangladesh kopplat till insatser mot 
coronapandemin.

• I maj skrev WaterAid, tillsammans 
med Sveriges minister för 
internationellt utvecklingssamarbete, 
statschefer, regeringschefer, 
ministrar och ledare från FN-organ, 
internationella finansinstitut, 

biståndsorganisationer, företag och 
forskningsinstitut, på ett upprop 
på initiativ av organisationen 
Sanitation and Water for All om att 
prioritera vatten, sanitet och hygien 
i responsen på covid-19. WaterAid är 
en partner till Sanitation and Water 
for All.

• Den 15 juni sade nuvarande 
Generalsekreterare upp sitt avtal 
med WaterAid Sverige och kommer 
således att avsluta sin tjänst per den 
15 oktober 2020.

Vid upprättandet av 
årsredovisningen för 19/20 har 
inga andra väsentliga händelser 
skett som är av finansiell karaktär 
för WaterAid Sverige, eller som på 
något sätt har väsentliga effekter på 
verksamheten.

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 2020-08-19

Tobias Krantz
Ordförande

Suad Ali

Sara Haasmark

Cecilia Hermansson

Mikael Medelberg

Cecilia Chatterjee-Martinsen
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-08-19
BDO Mälardalen AB

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor

Viktoria Bergman
Vice ordförande

Pär Dalheim

Staffan Hansén

Anna-Jeanette Larnelius Löw

Parul Sharma

2020-03-31 2019-03-31
Förutbetalda hyror 224 943 204 433
Upplupna ränteintäkter - -
Förutbetalt för programstöd 30 536 514 32 961 195
Övriga förutbetalda kostnader 571 380 223 639
Totalt 31 332 837 33 389 267

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

 2019-04-01  2018-04-01

2020-03-31 2019-03-31
Resultat före skatt 1 857 432 3 383 773

Skattepliktiga intäkter 8 012 535 6 885 052
Avdragsgilla kostnader -6 611 628 -5 099 212
Skattepliktigt resultat 1 400 907 1 785 841

Skatt enligt gällande skattesats 299 794 392 885
Korrigerad skatt föregående år * 8 808 -420 787
Årets skattekostnad 308 602 -27 902

* 18/19 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. 19/20 års skatt är 
korrigerad p.g.a. en ej reglerad skattefordran.

2020-03-31 2019-03-31
H&M Foundation 19 751 302 30 174 624
Svenska Postkodlotteriet 10 475 117 7 002 479
Radiohjälpen 4 856 008 1 073 176
Totalt 35 082 427 38 250 279

2020-03-31 2019-03-31
Upplupna semesterlöner 741 494 524 384
Upplupna sociala avgifter 226 884 164 753
Upplupna revisionsarvoden 239 700 240 950
Övriga upplupna kostnader 131 848 8 890 878
Totalt 1 339 926 9 820 965

På grund av coronapandemin skrevs årsredovisningen 2019/2020 under 
digitalt. För att se dokumentationen av detta, se den digitala versionen av 
årsredovisningen på wateraid.se
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Insamlingsstiftelsen 
WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

08-677 30 70
info@wateraid.se

www.wateraid.se

facebook.com/wateraidswe

twitter.com/wateraidsverige

instagram.com/wateraidsweden

Albert Rakotoson, 
67 år, och hans 
barnbarn Tantely, 
8 år, vid den nya 
pumpen i byn 
Tsarafangitra, 
Madagaskar.

W
aterAid/Ernest Randiarim

alala

Sept -19

Organisationsnr: 
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PG: 
90 01 62-9 , 
90 03 81-5 (OCR)

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


