
Vad är en investering 
i vatten värd?
Sammanfattning av rapporten Mission-critical

Investeringar i rent vatten, sanitet och hygien 
ger 21 gånger tillbaka i avkastning. Miljarder 
kan frigöras om regeringar, biståndsgivare och 
företag satsar på universell tillgång till rent 
vatten, sanitet och hygien. Det visar WaterAids 
och Vivid Economics rapport ”Mission-critical: 
Invest in water, sanitation and hygiene for a 
healthy and green economic recovery”.

Ladda ner hela rapporten här >
Vill du veta mer om hur ditt företag kan bidra till en 
hållbar, blomstrande och jämlik planet? Kontakta 
WaterAid på infocorporate@wateraid.se

Enligt Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals) 
ska alla människor ha rent vatten och sanitet till 
2030. Idag saknar 771 miljoner människor rent 
vatten, och 1,7 miljarder saknar tillgång till toalett. 
Om inte investeringarna i rent vatten och sanitet 
fyrdubblas kommer mål 6 inte att nås på decennier 
(FN). Behovet av ökade investeringar är alltså 
akut. Samtidigt som det är satsningar som kan ge 
21 gånger tillbaka på investerat kapital.

Det är redan känt att tillgång till rent vatten, 
sanitet och hygien är nyckeln till att nå de globala 
hållbarhetsmålen. Utan tillgång till rent vatten 
och sanitet kan inte fattigdomen utrotas (mål 1), 
undernäring bekämpas (mål 2), hälsa och sjukvård 
förbättras (mål 3), jämställdhet uppnås (mål 5) och 
en hållbar värld skapas. 

Bristen på investeringar får därmed fruktansvärda 
konsekvenser för de mest utsatta människorna. 
Rapporten visar att universell tillgång till rent 
vatten, toaletter och hygien årligen hade kunnat 
rädda 1,6 miljoner människors liv, och att 
10 procent av den totala sjukdomsbördan orsakas 
av brist på rent vatten, sanitet och hygien.

Vatten en smart investering 

Rent vatten är en förutsättning för hälsa, sjukvård, 
jämställdhet och klimatanpassning. Vår rapport 
”Mission-critical” visar dessutom att det är en god 
investering med avsevärd ekonomisk avkastning.
I rapporten har Vivid Econimics på uppdrag av 
WaterAid räknat på den samhällsekonomiska 
nyttan av satsningar på vatten, sanitet och hygien. 
Beräkningarna visar tydligt att investeringar 
i infrastruktur för vatten, sanitet och hygien 
ger stora socioekonomiska vinster i form av 
ekonomisk tillväxt, ökad produktivitet och nya 
utvecklingsmöjligheter, och skulle kunna frigöra 
biljoner dollar i nytt kapital.  
 
I WaterAids unika rapport har för första gången 
aspekter som klimatförändringarna, hållbarhet 
och jämställdhet räknats in. Rapporten visar bland 
annat att:

• Varje krona som satsas på rent vatten, sanitet 
och hygien ger 21 kronor i avkastning på lång 
sikt, och är därmed en av de bästa investeringar 
som kan göras för global och hållbar utveckling.

• Tillgång till rent vatten och sanitet skulle kunna 
rädda 1,6 miljoner liv varje år.

• Översvämningar är det vanligaste 
klimatrelaterade hotet mot infrastruktur 
för vatten och sanitet. Varje krona som 
satsas på samhällens förmåga att klara av 
översvämningar kan bidra till minst 62 kronor i 
minskade kostnader för att i efterhand reparera 
skador och återställa infrastruktur. 

• Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien 
minskar sjukvårdsutgifter och frigör produktiv 
tid. 6 miljarder fall av diarré och 12 miljarder fall 
av maskinfektion skulle kunna undvikas mellan 
2021 till 2040 med säker tillgång till rent vatten 
och sanitet.

• Brist på vatten drabbar kvinnor värst eftersom 
det oftast är de som ansvarar för familjens 
vattenförsörjning. Tillgång till rent vatten skulle 
frigöra 77 miljoner arbetsdagar för kvinnor varje 
år. Det är en effektfull insats för jämställdheten.
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Företag en nyckelaktör

Det övergripande ansvaret för att människor 
har rent vatten och sanitet vilar på länder och 
regeringar. Men WaterAids rapport visar att 
även företag kan spela en avgörande roll för 
att mobilisera de investeringar som behövs för 
att uppnå en grön, inkluderande, jämlik och 
hållbar ekonomisk återhämtning efter covid-19 
och bygga långsiktig motståndskraft mot de 
klimatförändringar vi står mitt i. Specifikt kan 
företag:

• Påverka. Med det betydande inflytande 
många företag har kan de påverka regeringar, 
leverantörer, institutioner och samhällen att 
investera i rent vatten, sanitet och hygien, 
vilket i sig är att arbeta för Agenda 2030 och de 
globala hållbarhetsmålen. 

• Investera. Genom att investera i hållbara 
lösningar och tillgång till rent vatten, sanitet 
och hygien i sina värde- och leverantörskedjor, 
inklusive de samhällen som omger dessa, har 
företag stor potential att förbättra situationen 
i många låginkomstländer. Progressiva företag 
inser att tillgång till vatten är affärskritiskt och 
ser investeringar i rent vatten inte bara som en 
filantropisk aktivitet utan som avgörande för 
människor, planet och sin affär. 

Om rapporten

Rapporten ”Mission-critical: Invest in water, 
sanitation and hygiene for a healthy and green 
economic recovery” släpptes globalt av WaterAid 
den 7 juli 2021. Beräkningarna i rapporten 
har gjorts av Vivid Economics på uppdrag av 
WaterAid. Vivid Economics är ett ledande globalt 
strategiskt konsultföretag. Uträkningarna 
baserar sig på officiell data från FN samt på 
existerande akademiska studier. Rapporten 
inkluderar kostnader och vinningar av vatten, 
sanitet och hygien i relation till covid-19 och 
klimatförändringarna (Cost-Benefit Analysis). 
Vinningarna av investeringar i vatten, sanitet och 
hygien är uppdelade efter hälsa, tidssparande 
och klimatanpassning. Rapporten innehåller en 
detaljerar metodologisk förklaring som redovisar 
förutsättningar, datakällor, referenser och 
hypoteser.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som 
arbetar för en värld där alla människor har tillgång 
till rent vatten, sanitet och hygien. Vi förändrar 
varje år miljoner människors liv genom förbättrad 
tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens 
fattigaste samhällen och samarbetar med lokala 
partners för hållbara och långsiktiga lösningar 
genom att påverka beslutsfattare att nationellt och 
globalt att öka insatserna för dessa grundläggande 
behov.
WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 
har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent 
vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet 
som ett resultat av WaterAids direkta arbete.
Besök www.wateraid.se för mer information.

Vill du veta mer om rapporten eller diskutera 
hur ditt företag tillsammans med WaterAid kan 
göra en långsiktigt hållbar investering som gör 
gott och skapar stora värden? 
Kontakta oss på infocorporate@wateraid.se

https://www.wateraid.org/se/sites/g/files/jkxoof226/files/2021-07/Mission-critical-Invest-in-WASH-for-a-healthy-and-green-economic-recovery.pdf
mailto:infocorporate@wateraid.se
https://www.wateraid.org/se

