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Innehåll

 Mokhlechh Gazi, 60 år, fiskar 
i  Paikgachhafloden i Bangladesh. 
Försaltning är ett stort problem och många 
vattenkällor har blivit odrickbara.W
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Globala utmaningar under året har haft stor 
inverkan på människors tillgång till rent vatten 
och toaletter.

Naturligtvis tänker jag på klimatförändringarna. Hur 
de påverkar våra vädermönster, som blir alltmer 
oförutsägbara och extrema. Och att nästan allt 
extremväder, såsom torka, översvämningar och stormar 
kan kopplas till vatten: för mycket vatten, för lite vatten, 
smutsigt vatten. Dessa vattenrelaterade katastrofer 
riskerar att förstöra eller förorena befintliga vattenkällor 
med vattenbrist som följd. 

När jag skriver detta har vi haft ännu en sommar 
med extrem hetta, bränder och fruktansvärda 
översvämningar på många håll runt om i världen. Vi har 
fått känna på vattenbrist både i Sverige och i Europa. 
Till exempel blev boende på Öland tvungna att cykla 
långa sträckor för att hämta vatten, precis som många 
människor i de länder där vi arbetar behöver göra, 
varenda dag – året runt. 

Jag tänker också på kriget i Ukraina, och hur det fört med 
sig mänskligt lidande och stor påverkan på omvärlden.

I ljuset av dessa utmaningar har vi fortsatt att arbeta 
hårt för att få politiker både i Sverige och globalt att inse 
att satsningar på rent vatten och toaletter är centrala 
för att skapa motståndskraft och anpassningsförmåga. 
Och det är därför vi jobbar med att klimatsäkra våra 
insatser, så att vattenkällor och toaletter kan stå emot 
klimatförändringarna.

Men när jag tänker på året som har gått finns också flera 
betydligt mer positiva nyheter. Som rapporten vi släppte 
som visar att de flesta länder i Afrika har tillräckligt med 
grundvatten för att klara minst fem och uppemot femtio 
år av torka. Tvärtemot vad många tror finns det alltså 
gott om vatten i Afrika!

Eller en annan rapport från WaterAid som räknat ut att 
investeringar i rent vatten, sanitet och hygien kan ge upp 
till 21 gånger tillbaka genom ekonomisk tillväxt, ökad 
produktivitet och nya utvecklingsmöjligheter. Samtidigt 
som det skulle kunna rädda 1,6 miljoner människors liv 
varje år. Fantastiska nyheter! 

Några andra saker från förra året som jag gläds åt är att:
• jag äntligen fick träffa alla medarbetare, varav flera 

för första gången, när vi äntligen kunde ses fysiskt 
efter att pandemirestriktionerna lättade. Jag är stolt 

Anna Nilsdotter
Generalsekreterare, WaterAid Sverige

Generalsekreteraren  
har ordet

över den flexibla hybridarbetspolicy vi tagit fram, som 
ger medarbetare stor frihet att själva välja var de vill 
arbeta.

• vi fick två drömprojekt från Postkodlotteriet, bland 
annat hela 16,6 miljoner kronor till ett spännande 
projekt för klimatanpassning i Rwanda.

• vi stärkt vårt samarbete med aktörer i Norden genom 
att för första gången anställa en person baserad i 
Danmark. 

• vi med rekryteringen av tre tunga namn till vår 
styrelse stärkt vår kompetens inom bland annat 
juridik, hållbart företagande, innovation och 
utvecklingsarbete.

• Peter Jöback valde att bli ambassadör för WaterAid! 
Som en av Sveriges riktigt stora artister kommer 
han att inspirera och bidra till att fler människor får 
tillgång till rent vatten och toaletter. 

• Cleo Kinnaman valde också att bli vår ambassadör! 
Konstnären och tatueraren baserad i Los Angeles når 
ut med WaterAids frågor till många människor.

• vi genomförde en stor och inkluderande process 
globalt för att ta fram en ny och ambitiös strategi 
för de kommande tio åren. Parallellt tog vi fram en 
svensk strategi för samma period. Jag ser verkligen 
fram emot att få implementera den nya strategin! 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som under året har 
stöttat vårt arbete med att se till att fler människor får 
tillgång till rent vatten och toaletter. 

Och till er som är intresserade av att samarbeta med oss, 
varmt välkommen att ta del av vår årsberättelse för att få 
reda på varför ni behövs och vilken skillnad ni kan göra. 
Tveka inte att kontakta oss så berättar vi gärna mer om 
hur ni kan engagera er.

Fler måste engagera sig för rent vatten – det har det här 
året tydligt visat.

1,7 miljarder människor 
lever utan en toalett.

771 miljoner människor i 
världen saknar tillgång till 
rent vatten.

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

494 miljoner människor 
uträttar sina behov 
utomhus.

Vatten- och sanitets- 
krisen i siffror*
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2,3 miljarder människor i 
världen saknar möjlighet till 
god hygien hemma. 

Runt 74 % av alla natur-
katastrofer mellan 2001 och 
2018 var vattenrelaterade.

*För fullständig statistik och källor, se wateraid.se.2   /   Årsberättelse 2021–2022 Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige / 3 



WaterAid bildades i Storbritannien 1981 och 
idag finns vi i 33 länder (34 länder under 
verksamhetsåret 2021–2022). 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.

Det här är WaterAid
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 globalt, 
nationellt och lokalt 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.

W
at

er
Ai

d/
Er

ne
st

 R
an

dr
ia

ri
m

al
al

a

 En kvinna går på en av de vanligtvis 
stora vägarna i Ambovombedistriktet i 
Madagaskar, som nu täckts av sanddyner.

WaterAid Sverige
WaterAid Sverige bildades 2009 och är en del av 
den globala federationen WaterAid. WaterAid 
Sverige arbetar brett för att uppnå vår 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 prioriterade frågor i Sveriges bistånds- och 
utrikespolitik samt i arbetet med Agenda 2030 och 
de globala målen för hållbar utveckling.

Varför?
Rent vatten, toaletter och hygien är grundläggande 
för fattigdomsbekämpning, hälsa, utbildning, kvinnors 
rättigheter, ekonomisk utveckling och samhällens 
möjlighet till klimatanpassning. Trots det saknar idag 771 
miljoner människor i världen tillgång till rent vatten, 1,7 
miljarder saknar tillgång till en fungerande toalett och 
2,3 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 nästan 2,7 miljarder människor i 
världen fått tillgång till rent vatten. En otrolig utveckling 
som räddat miljoner människors liv. Tyvärr går dock 
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 att samarbeta med lokala partners, 
påverka regeringar, hjälpa samhällen och stötta myndig-
heter 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
Colombia
Sierra Leone
Liberia
Mali

Burkina Faso
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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. WaterAid 
arbetar framförallt för att mål 
6 (rent vatten och sanitet) ska 
uppnås. Men alla hållbarhetsmål 
hänger ihop, och om inte mål 6 
uppnås kommer flera av de andra 
målen också misslyckas. Tillgång 
till rent vatten, sanitet och hygien 
är helt avgörande för till exempel 
minskad fattigdom, hälsa och 
sjukvård, utbildning, jämställdhet 
och hållbara samhällen. Vi arbetar 
för att uppnå de globala målen 
genom vårt direkta arbete för 
att fler människor ska få hållbar 
tillgång till rent vatten, sanitet 
och hygien. Men viktigast är                              

Vårt arbete är avgörande för att 
de globala målen ska uppnås

Illustration av globala målens samband från UNESCO.

Under verksamhetsåret 21–22 avslutades 
WaterAids verksamhet i Nicaragua.

* Regionkontor. Regionkontor finns 
också inom landsprogram i Östafrika och 
Sydasien

Madagaskar
Eswatini
Pakistan
Nepal
Bangladesh
Myanmar
Kambodja
Östtimor
Papua Nya Guinea
Senegal*

Sydafrika*
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Globala målen  
för hållbar utveckling

Antogs 2015 i FN:s 
generalförsamling. 
Ska förverkligas till 2030.
Består av 17 globala mål med 
169 delmål.
Målens syfte är att avskaffa 
extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor 
i världen, att främja fred 
och rättvisa, samt att lösa 
klimatkrisen.

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 den 
metoden trycker vi på och hjälper 
stater och myndigheter att 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.

Trots de framsteg som gjorts 
hittills går utvecklingen för 
långsamt. För att nå mål 6 i tid 
skulle utvecklingstakten behöva 
fyrdubblas. Därför är WaterAids 
arbete viktigare än någonsin. Allt 
börjar med vatten.

6   /   Årsberättelse 2021–2022 Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige   /   7 



WaterAids arbete är alltid anpassat efter lokala 
förutsättningar i de länder, samhällen och regioner 
där vi genomför våra insatser. Vårt arbete utgår också 
från en gemensam global strategi där vi definierar 
fokusområden och strategiska mål. WaterAids globala 
strategi, 2015-2022, definierade fyra strategiska 
fokusområden.

WaterAids strategi

Hygien
Hygien är grundläggande för människors hälsa, fungerande sjukvård och minskad 
smittspridning. Trots det är hygien sällan prioriterat hos regeringar, myndigheter och 
organisationer. WaterAid arbeta därför för att främja goda hygienvanor så att människor till 
fullo ska kunna dra nytta av fördelarna med rent vatten och sanitet.

Integration
Vatten, sanitet och hygien är grundläggande förutsättningar för all utveckling. För att 
fattigdom ska minska, sjukvård förbättras, fler barn 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.

Jämlikhet
Människor som lever utan rent vatten, toaletter och hygien är också de mest 
marginaliserade och de som lever i störst fattigdom. WaterAid bemöter och utmanar de 
ojämlikheter som hindrar de mest marginaliserade och de som lever i störst fattigdom 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 är hållbara över tid.
Därför stöttar WaterAid regeringar, myndigheter och tjänsteleverantörer för att stärka de 
system och resurser som krävs för hållbara vatten-, sanitets- och hygientjänster.

En ny strategi

Safeguarding

Under det gångna året har vi arbetat fram en ny, global strategi för 
hela federationen. WaterAids nya globala strategi innebär en ordentlig 
ambitionsökning. Vi vill höja takten i vårt arbete med att se till att fler får 
tillgång till vatten och toaletter. Särskilt kvinnor och flickor.

Parallellt har vi under året tagit fram en strategi för WaterAid Sverige. Den 
beskriver hur vi bäst bidrar till målen i den globala strategin, samt hur vår 
roll och identitet ska utvecklas de kommande tio åren. Den trädde i kraft 
efter verksamhetsåret 2021–2022 och ni får därför läsa mer om den i nästa 
årsberättelse.

WaterAid arbetar med marginaliserade och utsatta 
människor och safeguarding har mycket hög prioritet. 
Styrelser och personal genomgår regelbundna 
utbildningar och rutiner och processer utvecklas 
löpande för att organisationen ska ligga i framkant.

Rapportering, utredning och uppföljning av 
safeguarding-ärenden sker i enlighet med vår globala 
uppförandekod och särskilda globala riktlinjer.

Under verksamhetsåret har inga ärenden  
rapporterats med kopplingar till något projekt  
som direkt finansieras av WaterAid Sverige.

 En flicka tvättar sig i ansiktet vid 
Paikgachhafloden i Bangladesh.
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Resultat från WaterAids globala 
arbete under verksamhetsåret 
2021–2022

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.

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 våra programländer, genom att installera vattensystem, bygga 
toaletter och utbilda om hygien.

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

WaterAid/Saiyna Bashir WaterAid/DRIK/Habibul Haque

388 000 
personer i hem och 
samhällen 

155 000
skolelever 

1 618 000 
personer på sjukvårds-
anläggningar

Rent vatten

232 000 
personer i hem och 
samhällen

100 000 
skolelever

1 298 000 
personer på sjukvårds-
anläggningar

Toaletter

WaterAid/DRIK/Habibul Haque

1 715 000 
personer i hem och 
samhällen 

416 000 
skolelever 

6 604 000 
personer på sjukvårds-
anläggningar

Hygien
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247 
partners 
Vi har samarbetat med 247 
partnerorganisationer i 233 projekt, 
inklusive 103 myndigheter och 94 ideella 
organisationer, från lokal till global nivå.

14  
nationella 
policybeslut
Vi har runt om i världen påverkat 
och stöttat förbättringar av hela 
14 politiska policybeslut som kommer 
ge förutsättningar för bättre tillgång till 
vatten, sanitet och hygien.

Exempel på 
politiska policy-
beslut som 
WaterAid haft 
påverkan på:

I Bangladesh har vatten, 
sanitet och hygien i mycket 
högre grad integrerats i 
skolan – i utbildningsplaner, 
policyer och handlings-
program på både lokal och 
nationell nivå.

I Burkina Faso har man 
tagit hänsyn till flickors och 
kvinnors behov när vatten-, 
sanitets- och hygientjänster 
implementeras. Man har också 
inkluderat kvinnor i styrningen 
av denna infrastruktur.

I Malawi har vatten, sanitet 
och hygien integrerats 
i planer och policyer för 
nutrition på både lokal och 
nationell nivå.

I Östtimor har man 
upprättat en årlig 
handlingsplan för 
människor med 
funktionsnedsättning.

WaterAid/Dennis Lupenga

WaterAid/DRIK/Habibul Haque

WaterAid/Jerry Galea

WaterAid/Basile Ouedraogo
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Axplock från årets 
arbete
Insamling, engagemang, opinionsbildning och samarbeten
En viktig del av WaterAids arbete är att engagera 
människor runt om i Sverige, för att sprida kunskap, 
samla in pengar och skapa samarbeten som leder till 
att fler får tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Vi behöver så många givare som möjligt för att 
uppnå visionen till 2030. Extra glädjande under året 
har varit att hela 2 827 personer har valt att bli nya 
månadsgivare till WaterAid. Det ger oss möjlighet att 
planera verksamheten på lång sikt.

WaterAid samarbetar med företag för att tillsammans 
bidra till att fler människor får tillgång till rent vatten, 
sanitet och hygien. Genom samarbeten stöttar vi 
företag att bidra till de globala målen för hållbar 
utveckling. 

WaterAid Sveriges programfinansieringsavdelning 
hanterar bidrag och stöd från myndigheter, givare och 
stiftelser, samt från företagspartners.

En av de absolut viktigaste delarna av WaterAids 
uppdrag är att verka för global förändring genom 
opinionsbildning och påverkansarbete. I Sverige 
fokuserar WaterAid särskilt på tre områden inom 
utvecklingssamarbetet och utrikespolitiken: 
klimatförändringar, hälsa samt jämställdhet och 
inkludering. Under året har vi särskilt lyft vikten av 
vatten, sanitet och hygien inom den feministiska 
utrikespolitiken och i arbetet med klimatanpassning i 
de värst utsatta länderna, samt för global hälsa, bättre 
sjukvård och starkare smittskydd.

Här är ett axplock av insatser under verksamhetsåret 2021–2022:

Operakällaren Foundation samlade in 
miljoner och 4000 människor fick rent vatten

W
aterAid

Barns motståndskraft mot 
naturkatastrofer har stärkts i Nepal

 Anisha, 15 år, går i skolan i Nepal.
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Vi slog ett slag för 
Världens Barn 
I slutet av oktober arrangerade WaterAid tillsammans 
med Sveriges största tennisklubb Fair Play TK från 
Malmö kampanjen ”Slå ett slag för Världens Barn”. 
Mellan 25–31 oktober samlade klubben in pengar till 
Världens Barn genom att skänka pengar för varje slag 
de slog över nät.

Fair Play TK:s klubbchef Janne Immonen 
kommenterade varför de genomförde kampanjen 
med WaterAid:  ”För Fair Play TK är det mycket viktigt 
att ta vårt samhällsansvar och vi försöker bidra på en 
mängd olika sätt. Därför är det en självklarhet för oss 
att ställa upp på ett fantastiskt initiativ som ‘Slå ett slag 
för Världens Barn’ och bidra till att fler barn ska få en 
bättre och tryggare tillvaro.”

 Aberash Gedamu, 32 år, i Mankusa i Etiopien, är en av de som 
pengarna från Operakällaren Foundation varit till nytta.
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 Barn som leker i Nepal.

Under året avslutades projektet ”Sanitation 
Trailblazers – Resilient Children in Nepal” efter två 
och ett halvt år. Med finansiering från kampanjen 
Världens Barn har WaterAid nått 3300 skolelever och 
skolpersonal i distriktet Kavre i Nepal med kunskap 
och verktyg för att klara framtida naturkatastrofer och 
trygga tillgången till rent vatten, sanitet och hygien.

Vi ser att barn har en stärkt motståndskraft mot 
naturkatastrofer i och med den här nya kunskapen. 
WaterAid arbetade även med lokala myndigheter för 
att stärka deras förberedelser mot naturkatastrofer, 
med fokus på vatten, sanitet och hygien. Projektet 
implementerades under covid-åren då WaterAid 
visade att god handhygien skapar motståndskraft och 
återhämtning även vid pandemier. Genom att arbeta 
med de lokala elevklubbarna på skolorna har vi stärkt 
elevernas kunskap om sin egen hälsa. Samtidigt har 
lärare och rektorer utbildats om vikten av rent vatten 
och god hygien för att uppfylla sina skyldigheter 
gentemot eleverna. 

Projektet är nu avslutat men WaterAid kommer att 
fortsätta sitt engagemang med lokala beslutsfattare, 
lärare och elever i distriktet Kavre med ytterligare 
finansiering från Världens Barn. I mars 2022 beslutade 
Radiohjälpen att bevilja WaterAid ytterligare drygt 
3,4 miljoner kronor för att öka elevernas kunskap 
kring rent vatten, sanitet och hygien. Vi kommer i 
projektet visa modeller av inkluderande toaletter och 
handtvättarstationer där barnen nu får möjlighet att 
använda sina nyvunna kunskaper.I oktober anordnades Operakällaren Foundation 2021 

till förmån för WaterAid. Dagen inleddes traditionsenligt 
med ett frukostseminarium på Operakällaren, lett 
av Steffo Törnquist och Jenny Strömstedt. Temat för 
frukostseminariet var hur klimatförändringarna drabbar 
världen genom vattenförändringar. Medverkande 
gjorde Johan Rockström, klimatforskare, Zeinab Badawi, 
tv-journalist, Ola Rosling, medgrundare av Gapminder, 
Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare för FN, 
och Anna Nilsdotter, generalsekreterare för WaterAid 
Sverige.

Under kvällens bankett auktionerades bland annat 
verk ut av konstnärerna Nathalia Edenmont och Hanna 
Ekegren samt fotograferna Brian Duffy, Ivan da Silva 
och Karolina Henke. 

Resultatet hamnade på otroliga 2,8 miljoner kronor! 
Pengarna från årets evenemang gick till att 4 000 männ-
iskor i samhället Wega Tebeta i Etiopien fick rent vatten.
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Ett annorlunda glassogram och  
ett unikt julkort för vatten
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 Tigist, 7 år, i Burie, Etiopien.

Tigist behöver inte längre 
dricka farligt vatten
Tigist är sju år och bor i området Burie i Etiopien. Burie 
är torrt och under perioder av året är tillgången till 
vatten dålig. För bara några år sedan hämtade Tigist 
och de andra i hennes by sitt dricksvatten från en flod 
bortanför byn. En smutsig och grumlig flod vars vatten 
var direkt livsfarligt att dricka.

Idag dricker Tigist inte längre vatten från floden. 
Genom det program som WaterAid har drivit i Burie 
har Tigist och över 40 000 andra människor fått 
tillgång till rent vatten. På Tigists skola har WaterAid 
dessutom installerat ett vattensystem med en tank 
på 5 000 liter som förser hela skolan med rent vatten. 
WaterAid har också byggt nya toaletter på skolan, och 
installerat handfat med 14 kranar för att eleverna ska 
kunna tvätta händerna och hålla god hygien.

“Min pappa brukade säga åt mig att inte gå ner till floden 
eftersom det finns djur som kan äta upp mig där, men jag 
och mina vänner brukade ändå gå dit när vi blev törstiga. 
Men jag gillade det aldrig. Jag är väldigt glad att det finns 
vattenkranar i skolan nu så att jag kan dricka vatten här”, 
berättar Tigist.

Det är WaterAids givare som har varit med och 
gjort arbetet i Burie och på många andra platser 
möjligt. Tack.

H
anna Böhm

 Hanna Böhms julkortsillustration.

Under 2021 lanserade WaterAid flera nya produkter i 
gåvoshopen. Två av dessa var glassogram och julkort.

Sommaren 2021 erbjöd WaterAid ett annorlunda 
glassogram som innehöll ett glassrecept illustrerat 
av konstnären Cleo Kinnaman. Cleo är en svensk-
etiopisk konstnär bosatt i Los Angeles och 
WaterAidambassadör. Tillsammans med WaterAid vill 
hon bidra till en värld där alla människor har tillgång 
till rent vatten, sanitet och god hygien. 

Till julen 2021 och i samband med julkampanjen ”Rent 
vatten vänder världen” skapade serietecknaren och 
illustratören Hanna Böhm tillsammans med Khadija 
Mohamud (från Khadijas Kitchen) ett unikt gåvokort.
”Jag ville ta tillvara en känsla av gemenskap, fånga 
en mysig stund mellan släkt och vänner. Målet var att 
göra en illustration som kan fungera året runt, som inte 
nödvändigtvis är kopplad till en specifik högtid. Jag älskar 
att teckna mat och tycker idén med receptet i kortet är 
briljant”, berättade Hanna Böhm.

Khadija Mohamud bidrog med ett recept på de 
östafrikanska munkarna mandazi.
“Jag växte upp i ett land där flickor blir självständiga 
i tidig ålder. Som nioåring hade jag ansvaret för 
hela hushållet, och att få tag i rent vatten var inte en 
självklarhet. Att dela med mig av ett av mina recept till de 
som väljer att stötta WaterAids arbete känns därför som 
en ära”, sa Khadija Mohamud.

När antalet människor som stödjer WaterAid ökar kan 
vi nå ännu fler med vår programverksamhet. En av de 
som fått tillgång till rent vatten i våra programländer 
är Tigist.

Zakat för rent vatten och hygien
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 Hashi,16 år, går i skolan i Rangpur i 
Bangladesh.

Vatten, sanitet och hygien – en  
premiss för jämställdhetsarbete

Under verksamhetsåret har WaterAid Sverige arbetat 
hårt för att få den dåvarande regeringen att på ett 
tydligare sätt koppla hur viktigt det är med tillgång 
till vatten, sanitet och hygien för att man ska uppnå 
kvinnors och flickors rättigheter. WaterAid har 
bidragit till att stärka inkluderingen av vatten, sanitet 
och hygien i handlingsplanen och till att menshälsa 
för första gången omnämns i den som viktig för 
kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga 
rättigheterna. WaterAid vill att vatten, sanitet, hygien 
och menshälsa finansieras och möjliggörs för de mest 
marginaliserade kvinnorna och flickorna i världens 
låg- och medelinkomstländer. 

Den förra regeringen utvecklade varje år en handlings-
plan som angav riktningen för utrikesförvaltningens 
arbete med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen i 
handlingsplanen var breda och handlade om att bidra 
till alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna, frihet från våld, medverkan 
i freds- och konfliktarbete, politiskt deltagande och 
inflytande, ekonomiska rättigheter och egenmakt 
samt sexuell och reproduktiv hälsa. Flera områden där 
vatten, sanitet, hygien och menshälsa är avgörande – 
men inte alltid uppmärksammat.

Under ramadan skänker många muslimer zakat, 
ca 2,5 % av sitt årliga överskott, till goda ändamål. 

Genom WaterAid gav många zakat i syfte att 
nå människor i akut nöd med rent vatten och 
hygienmöjligheter.

WaterAid arbetar i bland annat Bangladesh, 
Pakistan och Mali för att fler ska få rent vatten och 
hygienmöjligheter. Vi gör det genom att borra 
brunnar, installera vattenpumpar och stötta utsatta 
och diskriminerade grupper. 

Genom insamling i Sverige och andra länder gick 
zakatgåvor via WaterAid till dessa tre länder: 

Bangladesh, där vi bygger och renoverar vatten-, 
toalett- och hygienfaciliteter i upp till femtio 
madrassaskolor i Gaibandha, Sunamgonj och 
Khulnadistrikten i Bangladesh, vilka är områden som 
är sårbara för klimatförändringar.

Pakistan, där stödet går till Muzaffargarhdistriktet 
och förser samhällen som påverkats av 
klimatförändringarna med vatten, toaletter och 
hygienfaciliteter. Vi räknar med att nå minst 15 000 
personer i tio samhällen och 1 000 elever i fem skolor.

Mali, där gåvorna går till att reparera vatten-, toalett- 
och hygienanläggningar på vårdcentraler i Kati- och 
Bladistrikten, med fokus på konstruktion av nya 
vattensystem och underhålls- och hygienutbildning för 
vårdpersonal.
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Vi sprider kunskap om menshälsa
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 Irene Faith, 13 
år, med sin kompis 
Winfred, också 13 år, 
på sin skola i Uganda.

“Jag fick mens i femte klass och blev rädd för jag visste 
inte vad jag skulle göra. Jag bad om lov att gå hem 
och även nästa dag var jag hemma från skolan. Men 
jag är inte längre osäker när jag har mens. Det finns 
extra skoluniformer att byta till om det blivit blodfläckar 
på kläderna. Om jag behöver extra bindor, tvål eller 
värktabletter finns det hos en av de kvinnliga lärarna”, 
säger Irene. 

WaterAid har tillsammans med en lokal organisation 
gett Irenes skola stöd att förbättra skolans 
anläggningar för vatten, sanitet och hygien som 
tidigare var alarmerande bristfälliga. Skolan har nu 
bland annat nya toaletter och regnvatteninsamling, 
och både lärare och elever har fått utbildning om de 
här viktiga frågorna. 

“Nu kan vi tvätta oss med det insamlade regnvattnet. Den 
nya toabyggnaden har ett separat badrum för flickor. Jag 
tycker om att vår nya toalett inte luktar och är enkel att 
städa”, säger Irene. 

Eleverna på skolan får vara med och ta ansvar för att 
städa skolområdet, toaletterna och klassrummen, 
precis som de tar hand om sin egen hygien. Skolans 
ledning har tagit fram en strategi där föräldrar bidrar 
till en fond för drift och underhåll. 

Alla givare till WaterAid är med och bidrar till 
att Irene och andra unga tjejer slipper missa 
skolundervisning, när skolor får riktiga toaletter, 
tvättmöjligheter och kunskaper om mens.

WaterAid i 
Danmark
WaterAid Sverige har inlett ett arbete för att 
utvidga sin verksamhet till Danmark och bygga 
upp samarbeten med danska intressenter. En 
medarbetare i Danmark rekryterades i april 2021 och 
kort därefter öppnades det första fysiska WaterAid-
kontoret i Köpenhamn.

Det viktigaste har varit att vidareutveckla 
partnerskapet med den ledande globala 
pumptillverkaren Grundfos, som WaterAid har 
undertecknat ett nytt och förbättrat globalt 
partnerskapsavtal med. Avtalet omfattar bland annat 
stora kostnadsbesparingar vid inköp av utrustning, 
vilket redan har sparat WaterAid globalt cirka 50 % 
på all Grundfosutrustning. Enbart i WaterAid Eswatini 
uppgår detta till mer än 1,2 miljoner kronor. Grundfos 
globala partnerskap omfattar också gemensamma 
utbildningstillfällen, gemensamma projekt och 
kommunikation.

WaterAid är nu associerad medlem i den danska 
paraplyorganisationen Globalt Fokus, och har en 
stärkt dialog med Danida både i Danmark och i flera 
av våra programländer.
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 WaterAid använder sig en av rad olika typer av pumpar. Detta är 
en handpump till ett sandreningsfilter.

Många flickor vet inte vad som händer när de får sin 
första mens; vissa tror att det är en sjukdom. Och 
mer än varannan kvinna är obekväm med att prata 
om mens. Därför arbetar vi på WaterAid både med 
att sprida kunskap om menshygien och att se till att 
flickor och kvinnor som menstruerar har tillgång till 
värdiga toaletter.

Vår samarbetspartner Kronans Apotek sålde under 
sommaren mensskydd till förmån till WaterAid där 
två kronor från varje sålt paket med tamponger och 
bindor gick till WaterAids arbete. 

Vi hade även ett mensquiz där vi testade människors 
kunskap kring mens eftersom det finns så många 
myter, tabun och okunskap kring ämnet. De som 
deltog tävlade om priser från Kronans apotek, 
Comfydence och MonthlyCup.

De insamlade medlen från samarbetet gick till vårt 
arbete i våra programländer. En av dem vi med hjälp 
av denna typ av samarbeten har kunnat nå med 
menshälsa är Irene.

“Jag är inte längre osäker 
när jag har mens” 
Irene Faith är 13 år och går på en grundskola i västra 
Uganda. Hon berättar att skolan sett till att flickorna 
ska känna sig trygga när de har sin mens. Vi gick tur och retur till månen  

– över en miljard steg!
Didriksson, Göta Energi, Nilörn, Xylem och GANT valt 
att stötta kampen för att fler kvinnor och flickor ska få 
rent vatten.

VA-utmaningen
Pär Dalhielm (styrelseledamot WaterAid Sverige 
och vd för Svenskt Vatten) utmanade vatten- och 
avloppsbolag att vara med i March for Water.

Tack vare VA-utmaningen fick vi med oss 15 VA-
bolag som går med oss på resan runt månen för att 
uppmärksamma och sprida kunskap om vattenkrisen: 
Svenskt Vatten, Aveki, Gästrike Vatten, Kretslopp och 
vatten, Göteborgs Stad, LEVA i Lysekil AB, Mitt-Skåne 
Vatten, MSVA, Nacka vatten och avfall AB, Nordöstra 
Skånes Vatten och Avlopp, Sweco, WSP, Uppsala 
Vatten och Avfall AB, VA SYD, Vakin - Vatten- och 
Avfallskompetens i Norr AB och Pollex AB.

Idag saknar 771 miljoner människor tillgång till rent 
vatten. I 8 av 10 fall är det flickors och kvinnors uppgift 
att hämta vatten till familjen, en uppgift som ofta tar 
flera timmar i anspråk varje dag.

Den dagliga uppgiften att bära vatten leder till att 
kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst, samt 
att flickor tvingas sluta i skolan. De riskerar att fastna 
i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. Det här vill 
WaterAid ändra på.

I mars varje år genomför WaterAid därför kampanjen 
March for Water för att uppmärksamma vilka 
konsekvenser vattenkrisen får för flickor och kvinnor 
världen över.

Vi är stolta över att WW ViktVäktarna valde att återigen 
vara partner till March for Water, vilket innebär att 
de engagerade sina medlemmar att gå för rent 
vatten. Utöver WW ViktVäktarna har även till exempel 
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 Vy över Kathmandu, Nepal.

Utbildnings-
program skapar 
nya samarbeten 
Det Sida-finansierade programmet ”Advanced 
International Training Programme on 
Sustainable Urban Water and Sanitation” riktar 
sig till människor på myndigheter, vattenbolag, 
civilsamhällesorganisationer och privata företag. Det 
har genomförts i tio länder – däribland Nepal – och 
stärker deltagarnas yrkesroller och organisation.

När programmet avslutas under 2022 har 40 
personer inom Kathmandus vattennätverk fått viktiga 
insikter i inkludering, hållbarhet och integration 
och alla har genomfört viktiga förändringsprojekt. 
Förändringsprojekten har haft olika fokus för 
varje deltagare men har alla syftat till att stärka 
organisationen i sitt uppdrag att säkerställa tillgång 
till rent vatten och sanitet.

Ett direkt resultat av programmet är ett nytt projekt 
mellan Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr), 
WaterAid Nepal och Godawari kommun i Nepal.  
Projektet, som möjliggörs av EU-finansiering, 
påbörjades i april 2022 och syftet med det är att 
stärka kompetensen inom de institutioner som 
arbetar med vatten-, sanitets- och hygienfrågor.
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Bättre livsvillkor 
för tusentals 
textilarbetare i 
Bangladesh
Från oktober 2021 till mars 2022 genomförde 
WaterAid i samarbete med Village Education 
Resource Center (VERC) ett projekt för att förbättra 
livet för anställda och särskilt kvinnor inom textil- 
och klädindustrin i Dhaka, Bangladesh. Projektet 
resulterade bland annat i att 12 kommunala vatten-, 
sanitets- och hygienanläggningar byggdes eller 
renoverades, vilket innebar att flera tusen anställda 
samt deras familjer och andra i samhället fick 
tillgång till förbättrad sanitet och rent dricksvatten. 
Även toaletter byggdes i närliggande samhällen. 
Toaletterna utrustades med hygienartiklar och 
mensskydd.

I två skolor byggdes eller renoverades inkluderande 
vatten-, toalett- och hygienanläggningar, med 
separata flick- och pojktoaletter, anläggningar för 
säkert dricksvatten och särskilda rum för elever 
med funktionshinder. Införandet av automater för 
sanitetsbindor på flicktoaletterna i varje skola har 
gett flickorna bättre möjligheter att hantera sin 
menshygien i skolan. 

På offentliga platser byggdes sammanlagt tolv 
handtvättsställen vilket har kommit över 10 000 
personer till nytta, där skyltar med hygienbudskap 
informerade om handtvätt och hur man kan 
förebygga spridning av covid-19. En utvärdering 
visade att det bidrog till att förbättra hygienrutinerna 
i textilarbetarnas närmiljö, särskilt användningen av 
toalettanläggningar och handtvätt.

Projektet fick stöd av H&M Foundation.
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 Roksana, Shamima och Renu Akter är 
textilarbetare i Dhaka, Bangladesh. (Denna 
bild är från ett annat projekt, finansierat av 
HSBC.)

Sidas stöd till WaterAids arbete
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 Nyaganga Juma Samuel, 37 år, städar 
på hälsocentret Nyamalimbe som hon 
jobbar på i Tanzania.

Stärka kvinnors egenmakt genom att utbilda 
dem i att hantera och övervaka system för 
klimattålig vattenförsörjning och förebygga 
vattenburna sjukdomar i Rwanda. WaterAid utökar 
vattenförsörjningen till utsatta samhällen i Bogsera-
regionen och ger kvinnor möjlighet att vara en del av 
ett innovativt program för vattenkvalitetsövervakning 
med hjälp av anpassade testverktyg för vattenkvalitet 
och distribution av vattenrening.

Omfattande klimattåliga vatten-, sanitets- och 
hygientjänster i Sangala, Tanzania. WaterAid 
investerar för att utöka det befintliga vattennätet 
till avlägsna, bergiga Sangara Juu för att även 
täcka tre närliggande byar som saknar tillgång 
till rent vatten. Det involverar hela samhället 
genom hygienutbildning, användning av hållbara 
energiresurser för vattenhantering och användning av 
interaktiv mobil teknik för att engagera samhällena i 
vatten-, sanitets- och hygienhantering.

Den finansiering som WaterAid fick från 
biståndsmyndigheten Sida har bidragit till vårt globala 
arbete, bland annat till att skala upp projekt som rör 
kvinnor och jämställdhet, klimat och hållbara vatten-, 
sanitets- och hygienlösningar. WaterAid har även 
investerat i holistiska, integrerade tillvägagångssätt 
för att hantera klimatrelaterade utmaningar som rör 
vatten, sanitet och hygien. Vi förbättrade förvaltningen 
av vattenresurser, miljöskydd och ekonomisk bärkraft 
och vi samarbetade med andra organisationer 
för att få tillgång till så många möjligheter och 
kompetensområden som möjligt. Några exempel på 
program som Sida-medel gått till är:

Resilient Water Accelerator, ett globalt initiativ som 
lanserades vid FN:s stora klimatkonferens COP26. 
Acceleratorn syftar till att öka motståndskraften för 50 
miljoner utsatta människor som bor i vattenkritiska 
områden till 2030 genom att utforma omfattande 
klimattåliga vattensäkerhetsprogram och få tillgång 
till ny finansiering, med hjälp av vad vi kallar ”optimal 
designstrategi”.
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Minskad dödlighet bland  
barn under fem år
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 Mary Mokowa, 31 år, med sin familj  
framför sitt hus i byn Ntokota i Malawi.

generellt välmående – faktorer som kommer påverka 
barnens möjligheter senare i livet. Förutom tillgången 
till mat, vatten och sanitet har projektets aktiviteter 
lett till beteendeförändringar och ökade kunskaper 
kring hygien och näring för små barn, vilket ger 
mer långsiktigt resultat som förväntas spridas i 
kringliggande byar. 

En av de mammor som har ingått i projektet, Mary, 
beskriver förändringen som har skett sedan WaterAids 
och The Hunger Projects insatser: 

 ”Min och min familjs hälsa har förbättrats avsevärt. Dels 
för att vi har tillgång till rent vatten utan att behöva gå 
långa distanser. Men också för att jag lärt mig hur viktigt 
det är med en balanserad kost för min familj.”

”Jag har också förstått betydelsen av min köksträdgård. 
Just nu är det för varmt och jag har inte kunnat 
underhålla den, men när det börjar regna kommer jag 
odla mer grönsaker.”
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 Chea, 22 år, är 
en sanitetsarbetare 
i Battambang 
i Kambodja. 
Sanitetsarbetare 
världen över jobbar 
under fruktansvärda 
arbetsförhållanden.

Mer vatten, sanitet och hygien på 
riksdagens agenda

Under året avslutades projektet Att fylla fem, som 
WaterAid och The Hunger Project genomförde 
tillsammans med finansiering från Svenska 
Postkodlotteriet. Det treåriga projektet (april 2019 till 
mars 2022) har genomförts i 30 byar belägna i Zomba-
distriktet i Malawi. Projektet utvecklades för att genom 
ökad hygien, rent vatten och mer näringsrik kost hos 
gravida kvinnor och små barn bidra till att fler barn i 
området får fylla fem år.

Exempel på aktiviteter:
• 1 846 personer har utbildats i metoder för att laga 

näringsrik mat.
• Utbildningar har hållits i hur man anlägger en 

köksträdgård vilket resulterat i att 1 567 hushåll 
numera har köksträdgårdar och med det bättre 
tillgång till näringsrik mat.

 
Projektets insatser har lett till förbättrad hälsa och 
minskad dödlighet bland barn under fem år i Zomba. 
Vad som menas med förbättrad hälsa är bland annat 
ökad kognitiv utveckling, färre och mindre allvarliga 
sjukdomsfall, förbättrad näringsstatus och ett ökat 

I början av hösten 2021 skickade WaterAid ut en enkät 
till de politiska partierna och de biståndspolitiska 
talespersonerna. Enkäten gjorde att vi i större 
omfattning fick upp frågor om vatten, sanitet och 
hygien på riksdagens agenda, och vi kunde etablera 
nya kontakter bland de folkvalda och  tjänstepersoner.

WaterAid kommer att fortsätta arbeta med riksdagen 
även med ny- och omvalda ledamöter nu efter 
riksdagsvalet i september 2022. 

WaterAid har under året intensifierat arbetet med 
att uppmärksamma politiska beslutsfattare på hur 
nödvändigt vatten, sanitet och hygien är för att minska 
fattigdom. Vi har exempelvis skrivit brev till ministrar, 
hållit tal under Världshälsoförsamlingen (WHA) och 
haft möten med statssekreteraren för biståndsfrågor. 
WaterAid deltog i FN:s klimatkonferens och inför 
förhandlingarna hade vi samtal med regeringens 
chefsförhandlare. Vår expertis kring menshälsa var 
också betydelsefull när regeringen skulle utveckla 
handlingsplanen för feministisk utrikespolitik och vi 
kunde bidra med förslag på vad som behöver göras. 
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Vill du vara med?
En värld där alla människor har rent vatten är möjlig att nå. Men vi måste alla engagera oss. Vill du 
hjälpa till?

Gåvor och månadsgivande
Det är lätt att ge en gåva till WaterAid. Swisha din 
gåva till 900 16 29. 200 kronor kan räcka för att en 
person ska få rent vatten.

Vill du bli månadsgivare och varje månad bidra till 
att människor får rent vatten? Bli månadsgivare på 
manadsgivare.wateraid.se

Företag
Vill ditt företag stötta WaterAid, samarbeta med oss 
eller bara veta mer om hur ni kan bidra till en mer 
hållbar värld? Mejla till infocorporate@wateraid.se 
så berättar vi mer. 

Skolor och föreningar
Vill din skola eller din förening samarbeta med 
WaterAid? Mejla till info@wateraid.se!

Klimatkrisen är en vattenkris
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 Asiya Khatun, 25 år, bor i ett område i Bangladesh som drabbats hårt av försaltning av dricksvattnet på grund av ständiga 
översvämningar. En regnvattensinsamlingstank som WaterAid installerat gör att hon och hennes familj har tillgång till rent vatten.

och klimat. Vi har också samverkat med andra 
nordiska organisationer för att lyfta frågorna till 
respektive biståndsministrar. 

WaterAid vill att fler aktörer ska engagera sig och 
vi behöver tillsammans med företag och statliga 
aktörer hitta vägar för mer samarbete. Resilient Water 
Accelerator är ett initiativ som syftar till just detta 
och under COP26 i Glasgow så deltog på WaterAids 
initiativ Sveriges havsambassadör.

Den tysta epidemin
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 Sjuksköterskor och patienter på Upazila 
Health Complex, i Bangladesh.

WaterAid har genom att bli en del av ett 
antibiotikanätverk i Sverige (som bildades under 
hösten 2021 och koordineras av ReAct) kunnat 
föra upp aspekten om vikten av vatten, sanitet och 
hygien som en viktig faktor för att begränsa just 
överanvändning av antibiotika – tillsammans med 
andra hälsovinster, som att begränsa överförbara 
sjukdomar. Övriga medlemmar av nätverket är 
Folkhälsomyndigheten, Sida, UNICEF Sverige, SIWI och 
Läkare utan gränser. 

Förutom att få upp vatten, sanitet och hygien på 
agendan, är det ett bra nätverk att delta i för att få 
upp frågan om antibiotikaresistens på den politiska 
agendan – inte minst inför och under det svenska 
ordförandeskapet i EU under första halvåret 2023.

Fram till 2050 riskerar 10 miljoner människor om året 
dö av antibiotikaresistenta bakterier enligt WHO. Det 
är ett perspektiv som inte alltid uppmärksammas och 
ibland kallas antibiotikaresistens (AMR) för ”den tysta 
epidemin” eftersom den inte är lika synlig som andra 
sjukdomar och infektioner.

Antibiotikaresistens är en viktig del av WaterAids 
arbete, särskilt när det gäller hälsovårdsinrättningar 
och hälsosystem.

I cirka 50 % av världens låg- och medelinkomstländer 
saknas vatten, sanitet och hygien på hälsovårds-
inrättningarna, vilket bland annat leder till en 
överanvändning av antibiotika. Om världen och 
enskilda länder investerar mer i detta, kan man 
undvika överanvändning av antibiotika och använda 
sig av vanlig vårdhygien i stället.

90 % av alla väderrelaterade katastrofer har med 
vatten att göra. WaterAid vill att fler personer 
som jobbar med klimatfrågor uppmärksammar 
klimatkrisens påverkan på människors tillgång till 
rent vatten. Sverige kan som ett rikt land stötta 
länder med klimatanpassning för att överleva 
klimatkrisens påverkan. Därför har vi haft en 
dialog med Utrikesdepartementet om det och 
engagerat oss i COP26. Genom att medverka 
under klimatkonferensen kunde vi i dialog med 
beslutfattare lyfta fram kopplingen vattensäkerhet 
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Sedan 2011 är Kronprinsessan 
Victoria beskyddare av WaterAid 
Sverige. I den rollen bidrar 
Kronprinsessan med ett mycket 
stort engagemang för att 
tillsammans med WaterAid lyfta 
varför rent vatten, toaletter och 
hygien är så avgörande för global 
utveckling.

H.K.H. Kronprinsessan 
Victoria – WaterAids 
beskyddare

WaterAid Sverige har även 
ambassadörer som på olika 
sätt engagerar sig för att fler 
människor ska få rent vatten. 
Ambassadörer för WaterAid 
sedan flera år är skådespelerskan 
Sofia Helin och FN:s tidigare vice 
generalsekreterare Jan Eliasson. 
I år är även artisten Peter Jöback, 
samt konstnären och tatueraren 
Cleo Kinnaman nya ambassadörer 
för WaterAid.
Tack för ert engagemang! 

WaterAids 
ambassadörer
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Kronprinsessan 
Victoria på 
Världsvattendagen 
då hon fick prova 
att bära den typ 
av 20 kilo tunga 
dunkar som flickor 
och kvinnor världen 
över hämtar vatten 
i, varje dag.

WaterAid Sveriges 
styrelse

Cecilia Hermansson, ledamot, slutade 
i styrelsen 2022. Cecilia är ordförande 
i Klimatpolitiska rådet samt forskare i 
fastighetsekonomi och finans på KTH. 
Tidigare var hon chefsekonom på Swedbank, 
ledamot i Finanspolitiska rådet samt har 
arbetat på Finansdepartementet och Sida.

Mikael Medelberg, ledamot, 
slutade i styrelsen 2022. Mikael 
driver eget konsultföretag inom miljö 
och management. Han har tidigare 
erfarenhet från ledande positioner inom 
vattenindustrin i Sverige och internationellt.

Sara Haasmark, ledamot. Sara är 
civilingenjör och hållbarhetschef på 
Vestum. Hon har en bakgrund som vd 
på Samhällsbyggarna, hållbarhetschef 
på Fastighetsägarna Stockholm och 
hållbarhetsansvarig på ICA Fastigheter.

Anna-Jeanette Larnelius Löw, 
ledamot. Anna-Jeanette är 
civilingenjör och har haft flera ledande 
befattningar i byggkonsultbranschen 
samt erfarenhet av globala vatten- och 
hållbarhetsprojekt. 

Staffan Hansén, ledamot. Staffan 
är nationalekonom och har arbetat i 
finansbranschen de senaste 25 åren, 
bland annat som vd för SPP Pension & 
Försäkring AB. Idag är Staffan vd för 
Tredje AP-fonden.

Viktoria Bergman, vice ordförande. 
Viktoria har lång erfarenhet av globala 
hållbarhetsfrågor, kommunikation, 
marknadsföring och affärsutveckling 
i internationella företag. Hon arbetar 
idag som styrelseledamot, bland annat i 
Vattenfall AB.

Pär Dalhielm, ledamot. Pär 
är vd på Svenskt Vatten. Han har 
lång erfarenhet från olika former 
av samhälls- och miljöfrågor i 
ledande befattning, och är ledamot i 
Generalförsamlingen för europeiska 
vattenorganisationerna, EurEau.

Tobias Krantz, ordförande. Tobias har varit högskole- 
och forskningsminister, och chef för utbildning, forskning 
och innovation vid Svenskt Näringsliv. För närvarande är 
Tobias senior advisor på Diplomat Communications, samt 
extern ledamot av KTH:s fakultetsråd samt styrelseledamot i 
Kunskapsskolan i Sverige.

David Nilsson, ledamot. David är 
ingenjör och historiker. Han har arbetat 
med vattenfrågor och hållbar utveckling 
i över 25 år, bland annat på Sida samt i 
Kenya och Zimbabwe. Han är forskare 
och vice skolchef för Arkitektur- och 
Samhällsbyggnad vid KTH.

Hayaat Ibrahim, ledamot. Hayaat 
är jurist och ekonom. Idag är hon 
generalsekreterare för Institutet Mot 
Mutor och har tidigare arbetat på 
Somaliland Human Rights Commission 
samt med antikorruption på 
advokatbyrån Vinge.

Sofia Graflund, ledamot. Sofia är 
chefsjurist på Heart Aerospace och har 
tidigare arbetat som chefsjurist på North-
volt och som advokat på advokatfirman 
Vinge. Hon har arbetat med invester- 
ingar i Afrika inom ramen för svenska 
statens DFI Swedfund International AB.

W
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WaterAid Sveriges insamlade medel kommer 
framför allt från gåvor och stöd från institutioner, 
stiftelser och organisationer. WaterAid stöttas 
bland andra av Sida, H&M Foundation, Svenska 
Postkodlotteriet och Radiohjälpen. Utöver det har 
WaterAid flera aktiva företagssamarbeten och 
stöttas av privatpersoner genom månadsgivande 
eller gåvor.

WaterAid Sverige är medlem i 
insamlingsorganistionernas branschorganisation 
Giva Sverige som bland annat arbetar för att 
insamling ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. 
WaterAid följer Giva Sveriges kvalitetskod, som är 
en kravstandard som organisationer måste följa 

Resultaträkning

WaterAid har brutet räkenskapsår. 
Med år 2021–2022 avses perioden 1 april 2021 till 31 mars 2022. 

Belopp i SEK  2021–2022 2020–2021
Totala verksamhetsintäkter 117 910 362 109 010 400

Totala verksamhetskostnader -117 899 000 -109 993 078
Varav:
Ändamålskostnader -95 180 600 -87 007 775
Insamlingskostnader -18 427 618 -18 848 836
Administrationskostnader -4 290 782 -4 136 467

1

Ekonomi – WaterAid Sverige

1 Fullständig resultaträkning med noter finns längre bak i denna 
publikation, på sid VIII.

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 
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 att 
högst 25 procent får användas till insamlings- och 
administrationskostnader.

Ekonomi – WaterAid globalt
Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan visas gemensamma 
globala intäkter och utgifter för 2021–2022. De insamlade medlen går framför allt till verksamhet i programländer, 
samt till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2021–2022 
WaterAid Storbritannien
WaterAid Amerika
WaterAid Sverige 
WaterAid Australien
WaterAid Kanada
WaterAid Japan
WaterAid Indien

Totalt

954,0 miljoner SEK
187,8 miljoner SEK

96,6 miljoner SEK 
91,5 miljoner SEK
24,1 miljoner SEK
18,1 miljoner SEK
16,9 miljoner SEK

ca 1,389 miljarder SEK

Globala konsoliderade utgifter 2021–2022 
Totalt ca 1,281 miljarder SEK
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Siffrorna är ungefärliga på grund av 
valutaomvandling och avrundning.
För att läsa de olika WaterAid-medlemmarnas 
respektive årsberättelser, gå till 
www.wateraid.org/our-annual-reports.
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Årlig utveckling av intäkter (miljoner kronor) Fördelning av intäkter 2021–2022  
(exklusive statliga bidrag) 4

3

till insamlings- och administrationskostnader

till vårt ändamål (stöd till program- och 
påverkansarbete)

WaterAid Sverige har under verksamhets-
året 2021–2022 tagit emot gåvor och 
bidrag på totalt 117,9 miljoner kronor.2

2,6 K3 – Intäktsfört 117,9 Mkr. Erhållet 96,6 Mkr 
3,4,5 Fullständig årsredovisning med noter finns i denna publikation, från sid I.

7 Läs mer om eget kapital på sid IX.

Så här användes pengarna 2021–2022
Årets totala verksamhetsintäkter på 117,9 miljoner6 användes enligt följande:
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Allmänheten 22 %

Svenska 
Postkodlotteriet 23 %

Företag 20 %

Övriga 
organisationer 35 % 

till eget kapital

80,72 %

19,27 %

0,01 % 7

Under verksamhetsåret 2021–2022 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 är några av våra största samarbetspartners:

St Görans Sjukhus

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

STIFTELSEN SEPTEMBERFONDEN
Actionbadet AB
Addtech Nordic AB
Akvaprojekt Sverige AB
Amanzia Consulting AB
Aqudox AB
ATEK Avvattningsteknik AB
Björkman Water Engineering AB
Calmarsunds Vvs AB
Dina Försäkring AB
Diya Consulting AB
Dyson Sweden AB
Ekologigruppen Ekoplan AB
ELE Engineering AB
Elmo Sweden AB
Elof Hansson Holding AB
Fläktgroup Sweden AB
GötaplatsGruppen Restauranger AB
Göteborgs friidrottsförbund
Hydropress Huber AB
Installationsteknik i Malmö AB
LK Systems AB
Logen Wales F.G.D.O.
Logistikbolaget i Sverige AB
Marla Miljödialog AB

Midvatten AB
Nacka vatten och avfall AB
NCS Colour AB
Nicotext AB
Nöjdhs Elektronik AB
Pharmiva AB
Polygon International AB
Pressure Pipe Relining Sweden AB
Prowash Sverige AB
PS Partner AB
Samson Mät- och Reglerteknik AB
Skånska VA lagret AB
SPP Pension & Försäkring AB
Structor Miljö Öst AB
Swedish Hydro Solutions AB
Tomorro AB
Travel Team Sweden AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
VA Ingenjörerna Renare Vatten RV AB
Växjöbostäder AB
WaterTech of Sweden AB
Wiktor Hansson Försäljning AB
TechBuddy AB
Kastara Partner Invest AB
KTI Sverige AB

Tack

Macsentius Capital AB
Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB
Nära Hjärtat AB
Pse Förvaltning AB
Valeciedo Konsult AB
Welcome 2 Sweden AB
ADR Group AB
Alminia AB
Archelio Capital AB
Erik Adielsson Catchdriving AB
Selected by Laila AB
Medley Holding AB
Acg Pulse AB
Byggadministration Harald Olsson AB
Elmia AB
Kalmar Vatten AB
Ludvig Svensson, AB
Returpack-Burk Svenska AB
SAS Scandinavian Airlines System -Denmark 
-Norway -Sweden
Skara Sommarland AB
Sölvesborgs Energi och Vatten AB
The First Impression Company AB
VattenProjekt i Sverige AB
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och generalsekreteraren för 
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige, 
organisationsnummer 802426-1268, 
upprättar härmed årsredovisning 
avseende räkenskapsåret 2021-04-01–
2022-03-31, vilket är organisationens 
trettonde 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.

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 är  
www.wateraid.se.
WaterAid Sverige är medlem av 
branschorganisationen Giva Sverige.

Allmänt om verksamheten

 Vision 

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

 Global kontext

WaterAid Sverige är medlem av 
federationen WaterAid international1 
som är en oberoende internationell 
organisation. WaterAid Sveriges 
ordförande är även vice ordförande 
i WaterAid internationals styrelse. 
Generalsekreterare och medarbetare 

representerar WaterAid Sverige i olika 
internationella exekutiva team inom 
federationen. Dessa team tar både 
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. Federationen hade vid 
verksamhetsårets slut verksamhet i 34 
länder. 

Målet för WaterAids opinions- och 
påverkansarbete är att tydliggöra hur 
tillgång till vatten, sanitet och hygien är 
centralt för att nå målen i Agenda 2030 
(Globala målen för hållbar utveckling), 
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 
människor som lever i fattigdom. 

Medlemmarna i federationen WaterAid 
international omsatte totalt under 
räkenskapsåret 1 389 miljoner kronor 
(114,0 miljoner GBP). WaterAid Sveriges 
del av den globala omsättningen var 
8,5 %. 

 Ändamål

Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges 
ändamål är att genom insamling, 
opinionsbildning och påverkansarbete 
verka för att realisera alla människors 

rätt till rent vatten, sanitet och 
hygien. Vårt stöd till den globala 
organisationens programinsatser syftar 
till att säkerställa tillgången till vatten, 
sanitet och hygien för människor 
som lever i fattigdom. Vi arbetar med 
lokala samarbetspartners samt lokala, 
regionala och nationella myndigheter 
för att säkerställa att policyer efterlevs 
och att implementeringen av dessa 
fungerar väl så att alla, särskilt de mest 
marginaliserade grupperna, får tillgång 
till rent vatten, sanitet och hygien. 

 Varför är WaterAids verksamhet  
 så viktig?

I dag saknar över 771 miljoner 
människor grundläggande tillgång till 
rent vatten och 1,7 miljarder saknar 
grundläggande tillgång till sanitet.2 Var 
tredje människa i världen har ingen 
möjlighet att tvätta händerna med 
tvål och rent vatten. Konsekvenserna 
av bristen på rent vatten, sanitet och 
hygien är ödesdigra. Varje dag dör över 
800 barn i diarrésjukdomar orsakade 
av brist på rent vatten och toaletter. 
Kunskap om hygien och möjlighet att 
tvätta händerna med rent vatten och 
tvål är avgörande. I samhällen där 
hygienen brister sprids sjukdomar 
snabbt mellan människor. En så enkel 
sak som att tvätta händerna med tvål 
och vatten kan därför rädda många liv.

Rent vatten, sanitet och hygien är 
även helt avgörande för att de globala 
hållbarhetsmålen ska kunna nås. Med 
rent vatten, sanitet och hygien kan 
hundratusentals liv räddas varje år, 
folkhälsan och sjukvården förbättras 
över hela världen, antalet barn som går 
i skolan öka, undernäringen av barn 
minska och hållbara samhällen byggas.  

En hållbar tillgång till rent vatten, 
hygien och sanitet är dessutom helt 
avgörande för att uppnå jämställdhet. 

Det är också mycket viktigt för att 
människor och samhällen ska kunna 
anpassa sig till klimatförändringar. 
Svåra torrperioder, kraftiga 
översvämningar och stigande 
hav hotar miljarder människors 
vattenförsörjning. Värst drabbas redan 
marginaliserade människor i fattiga  
samhällen. WaterAid arbetar för att 
fler människor ska få hållbar tillgång 
till rent vatten. Med klimatsäker 
tillgång till rent vatten och sanitet 
ökar hela länders motståndskraft mot 
klimatförändringarna. 

Varje år når WaterAid miljoner 
människor med rent vatten, sanitet 
och hygien. Men länder, myndigheter 
och organisationer måste tydligare 
prioritera vatten, sanitet och hygien 
för att skapa en mer hållbar värld. 
Statistik från FN visar att antalet 
människor som varje år nås med rent 
vatten måste fyrdubblas om världen 
ska nå de globala hållbarhetsmålen till 
2030. WaterAids arbete är viktigare än 
någonsin.

 WaterAids påverkansarbete i 
 praktiken

Vårt påverkansarbete syftar till att 
öka den politiska och finansiella 
prioriteringen av vatten och sanitet 
hos internationella organisationer, 
nationella och lokala myndigheter, 
offentliga och privata biståndsgivare, 
institutioner och företag. 
Opinionsarbetet 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 och den svenska regeringens 
positioner och röst i relevanta 
internationella processer inom Agenda 
2030, hållbar utveckling och bistånd. 
Opinions- och påverkansarbetet ska 
även bidra till ett ökat engagemang 
och prioritering av frågorna hos 
allmänheten, företag, organisationer 
och relevanta institutioner.

 Externa faktorer

Verksamhetsåret 2021–2022 inleddes 
med en fortsatt osäkerhet om hur de 
makroekonomiska effekterna från 
pandemin skulle påverka oss som 
en insamlingsorganisation i Sverige. 
Det fanns även en osäkerhet om de 
fortsatta effekterna för oss som en 
internationell federation som arbetar 
globalt och i redan utsatta samhällen. 

Under verksamhetsåret 2021–2022 såg 
vi dock inte några större effekter från 
pandemin på vår insamling. 

Det gjordes fortsatta investeringar i 
insamling och digital marknadsföring, 
vilket gett resultat i ökade intäkter 
från allmänheten samt gett WaterAid 
Sverige en ökad varumärkeskännedom 
hos allmänheten. 

Globalt har dock effekterna av 
pandemin gett fortsatta konsekvenser 
i de länder där WaterAid arbetar och 
detta har försvårat arbetet. I flera av de 
program som finansieras av WaterAid 
Sveriges givare har arbetet under 
perioder avstannat helt eller delvis, 
och har därför försenats. I slutet av 
verksamhetsåret har arbetet i de flesta 
av våra programländer dock återgått 
till ett mer normalt arbetssätt. Detta 
har kunnat ske eftersom samhällen har 
öppnats upp samt till följd av att nya 
innovativa metoder och arbetssätt har 
använts.

I februari 2022 invaderades Ukraina 
av Ryssland vilket förändrade 
säkerhetsläget i Europa och skapade 
en ny våg av oro i världen. Även om 
WaterAid inte har någon verksamhet 
i Ukraina eller Ryssland var risken hög 
att detta skulle påverka organisationen 
ekonomiskt. Organisationen såg dock 
inga direkta ekonomiska effekter av 
kriget under verksamhetsåret 2021–
2022. Risken är dock stor att ett fortsatt 
krig kommer att påverka WaterAid 
Sverige ekonomiskt under kommande 
verksamhetsår 2022–2023, med tanke 
på regeringens beslut om att minska 
det svenska utvecklingsbiståndet för 
att finansiera flyktingmottagande från 
Ukraina.

 Effekterna av WaterAids  
 programverksamhet

I 28 av de 34 länder WaterAid är 
verksam i bedrivs förutom opinions-, 
påverkans- och insamlingsarbete även 
direkt programverksamhet. 

Mer finns att läsa om detta i WaterAid 
Sveriges årsberättelse,  
www.wateraid.org/se/arsredovisning-
och-rapportering. 

Av WaterAid Sveriges verksamhets-
intäkter under 2021–2022 har  
95,2 miljoner kronor använts till 
ändamålet för att säkerställa att fler 
människor får tillgång till rent vatten, 
toaletter och kunskap i hygien. Detta 
är således 80,7 % av WaterAid Sveriges 
verksamhetsintäkter samt en ökning 
med 9 % jämfört med föregående 
verksamhetsår.

Under verksamhetsåret 2021–2022 
nådde WaterAid globalt3

med rent vatten:
• 388 000 (306 000) personer i hushåll
• 155 000 (143 000) skolelever
• 1 618 000 (795 000) personer på 
sjukvårdsanläggningar

med toaletter:
• 232 000 (531 000) personer i hushåll
• 100 000 (131 000) skolelever
• 1 298 000 (852 000) personer på 
sjukvårdsanläggningar

och med hygien:
• 1 715 000 (2 553 000) personer i 
hushåll
• 416 000 (1 410 000) skolelever
• 6 904 000 (10 003 000) personer på 
sjukvårdsanläggningar

 Genomförda större aktiviteter  
 och projekt

Trots ett år av politisk turbulens 
har WaterAid Sverige lyckats lyfta 
fram WASH4 i vägledande svenska 
styrdokument som Feministisk 
utrikespolitisk handlingsplan (FUP) 
och Svensk klimatstrategi för 
utvecklingssamarbete.

WaterAid Sverige har under året varit 
aktiv i flera relevanta sammanhang, 
till exempel inom sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR), antimikrobiell resistens (AMR) 

Årsredovisning för räkenskapsåret
2021-04-01 – 2022-03-31
Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse I
- Resultaträkning VIII
- Balansräkning IX
- Noter IX

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

1 Charity registration number 1137900. De övriga medlemsländerna i federationen är 31 mars 2022 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 för hygien avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/budskap.  4 WASH – Water, Sanitation 
and Hygiene
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samt klimat/utveckling. Vi har även 
tagit en ledande roll i koalitionen för 
menstruationshälsa. Koalitionen har 
visat sig vara en framgångsfaktor 
i arbetet med den feministiska 
handlingsplanen.

Under året har vi sett en ökning av 
efterfrågan på WaterAids kompetens 
i frågor som rör jämställdhet och 
utveckling.

Vi har ingått två nya avtal med 
Svenska Postkodlotteriet, så kallade 
Drömprojekt. Det ena projektet, 
”Stop the Stigma: Empowering dreams 
of menstruating girls” i Bangladesh, 
genomför vi i partnerskap med Plan 
International. Projektet är på tre år och 
den totala projektsumman uppgick 
till 7 miljoner kronor, varav WaterAid 
erhåller hälften. Det andra projektet 
”En torr våt planet” i Rwanda är på fyra 
år och den totala projektsumman 
uppgår till 20,1 miljoner kronor. Dock 
erhöll WaterAid dessa medel i början av 
verksamhetsåret 2022–2023.

I september 2021 godkändes 
WaterAid för ytterligare ett år som 
samarbetsparter i Radiohjälpens 
Världens Barn-kampanj. Genom 
samarbetet med Radiohjälpen och 
kampanjen Världens Barn säkrade 
WaterAid 3,5 miljoner kronor till 
projektet ”Enhancing Access To Effective 
Health Care Facilities in Gololcha” i 
Etiopien. Även dessa medel erhålls i 
början av verksamhetsåret 2022–2023.

Utöver det avtalade kärnstödet från 
Sida på 40 miljoner kronor så erhöll 
WaterAid ytterligare ett bidrag på 8,5 
miljoner kronor under 2021–2022. 
Detta var det sista året av det fyraåriga 
avtalet om kärnstöd mellan WaterAid 
och Sida.

Satsningen på att värva fler 
månadsgivare och utöka vår 
givardatabas har varit framgångsrik. 
Under 2021–2022 värvade vi 1875 nya 
månadsgivare netto.

Det årliga insamlingseventet 
med Operakällaren Foundation 
genomfördes för fjärde året i rad. 
Eventet inleddes med ett seminarium 
som gästades av Jan Eliasson, Ola 
Rosling, Johan Rockström samt Zeinab 
Badawi. Under kvällen uppträdde Albin  
 

Lee Meldau. Steffo Thörnquist och 
Jenny Strömstedt var konferencierer.

WaterAid var återigen partner till 
Stockholms filmfestival. En film om 
WaterAid visades före varje film.

WaterAid uppmärksammades 
stort i media, både i Sverige och 
internationellt, i samband med 
Världsvattendagen den 22 mars bland 
annat genom vårt möte med H.K.H. 
Kronprinsessan Victoria och hennes 
barn. 

WaterAid har informerat och engagerat 
beslutsfattare, företagsledare 
och allmänhet genom synlighet 
i dagstidningar, radio och tv. På 
Världsvattendagen medverkade 
WaterAids generalsekreterare i 
Sveriges Radio.

I samband med Världstoalettdagen 
lanserade WaterAid en 
rapport om arbetsvillkoren för 
renhållningsarbetare, så kallade 
Sanitation Workers. Rapporten täcktes 
huvudsakligen av medier inom sektorn.

För femte året i rad genomfördes 
kampanjen March for Water. Årets 
kampanj blev en stor framgång sett till 
det engagemang den skapade bland 
våra givare och följare samt det ökade 
intresset från företagspartners. 

Flera framgångsrika kampanjer har 
genomförts genom annonsering 
i kollektivtrafiken i Stockholm, på 
TV4 och TV4 Play liksom genom vår 
annonsering i sociala medier. Dessa 
är primära insatser för att stärka 
vårt varumärke och nå ut till nya 
målgrupper.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret

Hösten 2021 öppnades kontoret upp 
fullt ut efter nedstängningar under 
pandemin och samtidigt infördes 
nya arbetssätt utifrån en hybridmiljö. 
WaterAid erbjuder personalen stor 
flexibilitet vad gäller kontorsarbete 
eller distansarbete. Vidare har 
WaterAid globalt, tagit ställning till det 
internationella resandet. Detta innebär 
att endast internationella resor som är 
affärskritiska ska genomföras, samt att 
möten företrädesvis ska genomföras 
digitalt.

Under verksamhetsåret lanserades 
WaterAids nya globala strategi för 
perioden 2022–2032. I samband 
med detta har WaterAid Sverige 
arbetat med att ta fram en ny svensk 
strategi för samma period. Den 
svenska strategin kommer att vara 
ett komplement till den nya globala 
strategin för samma period. Processen 
har hjälpt oss att staka ut en tydligare 
riktning på flera områden samt 
förtydliga våra mål framåt.

Resultat och ställning

WaterAid Sverige finansieras av 
gåvor och bidrag5 från allmänheten, 
företag, stiftelser, institutioner och 
andra organisationer samt försäljning 
av produkter, marknadsförings-
tjänster och utbildningstjänster. 
Ibland ställer givarna krav på 
särskilda resultat, på innehållet i 
verksamheten eller fördelningen av 
kostnaderna. I andra fall accepterar 
de WaterAids egna prioriteringar och 
uppföljningsprocesser. Ett så kallat 
bidrag är förenat med vissa villkor, 
och om de inte uppfylls kan det krävas 
återbetalning till givaren. En gåva 
däremot erhålls utan specifika motkrav 
från givaren. 

Verksamhetsintäkter

 Verksamhetsintäkter totalt

117,9 (109,0) miljoner kronor +8 %
Intäkterna ökade med 8,9 miljoner 
under verksamhetsåret 2021–2022 
jämfört med föregående år vilket är de 
högsta intäkterna historiskt.

Arbetet med de långsiktiga 
satsningarna för att rekrytera nya 
månadsgivare har gett fortsatt resultat 
och således ökade intäkter.

WaterAid Sveriges största partner, Sida, 
har visat ett fortsatt starkt förtroende 
för WaterAid och ökade sitt bidrag till 
organisationen under 2021–2022.

Ökade intäkter ses även från 
Radiohjälpen och H&M Foundation; 
dessa intäkter är relaterade till 
befintliga och fleråriga projekt.
De största intäkterna under 
verksamhetsåret 2021–2022 kommer 
från Sida, H&M Foundation och gåvor 
från allmänheten.
budget. 

 Gåvor från allmänheten

14,3 (11,9) miljoner kronor +20 %
Gåvor från allmänheter ökar och detta 
främst på grund av ett ökat antal 
månadsgivare. Närmare 12,3 miljoner 
kronor av dessa gåvor kommer från 
månadsgivare, vilket är en ökning med 
drygt 2,2 miljoner från föregående 
år. Per bokslutsdagen hade WaterAid 
Sverige totalt 6794 månadsgivare. Nya 
månadsgivare har främst värvats via 
metoden ”door-to-door”6. Övriga gåvor 
från allmänheten består av spontana 
gåvor, försäljning av gåvokort, 
minnesgåvor, insamlingsplattformar 
och organiserade insamlingar.

 Gåvor från företag

2,6 (5,2) miljoner kronor -50 %
Gåvorna från företag minskade 
med 50 % jämfört med föregående 
verksamhetsår. Minskningen beror 
till viss del på att många företag 
väljer att ingå partnerskapsavtal med 
WaterAid, dessa gåvor redovisas 
då som nettoomsättning i stället. 
Vidare så har även två av våra större 
givare saknat möjlighet att bidra med 
gåvor på samma nivå som tidigare 
år och vårt årliga insamlingsevent 
med Operakällaren Foundation 
genererade färre gåvor än föregående 
år. De största gåvorna kom från Nära 
Hjärtat AB, KTI Sverige AB och WW 
ViktVäktarna Sverige.

 Gåvor från Svenska Postkodlotteriet

11,0 (12,1) miljoner kronor -9 %
Svenska Postkodlotteriets 
basstöd minskade med 9 % under 
verksamhetsåret 2021–2022. 
Minskningen är på grund av att 
WaterAid Sverige erhöll ett extra stöd 
på 1,1 miljon kronor föregående år. 
Svenska Postkodlotteriet har under 
många år varit en viktig givare för 
WaterAid Sverige.

 Gåvor från övriga organisationer

0,5 (0,0) miljoner kronor
Föregående år erhöll WaterAid inga 
gåvor från övriga organisationer, men 
under verksamhetsåret 2021–2022 
mottog WaterAid 0,5 miljoner från 
Stiftelsen Septemberfonden.

 Bidrag från allmänheten

0,05 (0,05) miljoner kronor +0 %
Bidrag från allmänheten består 
av donationer av Zakat7, vilket 
är gåvor som är öronmärkta till 
särskilda projekt. Denna typ av 
insamlingsaktivitet är något som 
WaterAid Sverige ser ett ökat intresse 
av hos allmänheten.

 Bidrag från företag

3,1 (4,9) miljoner kronor -37 %
Likt gåvorna från företag så har 
även bidragen från företag minskat 
detta verksamhetsår. Det är flertalet 
faktorer som ligger till grund 
för detta, varav en som tidigare 
nämnts är att många företag väljer 
att ingå partnerskapsavtal med 
WaterAid. Dessa gåvor redovisas 
då som nettoomsättning i stället. 
Efterdyningarna av pandemin har gjort 
att många företag haft ekonomiska 
svårigheter och är särskilt försiktiga 
att ingå nya avtal. WaterAid har under 
verksamhetsåret 2021–2022 fått bidrag 
från Lindex och GANT till specifika 
projekt i Bangladesh och Indien.

 Bidrag från Svenska 
 Postkodlotteriet

4,1 (6,2) miljoner kronor -34 %
Flertalet av de projekt WaterAid 
som finansieras av Svenska 
Postkodlotteriet har gått mot sitt slut 
under verksamhetsåret 2021–2022. 
Nya projekt är avtalade men ännu ej 
uppstartade, detta är anledningen till 
en minskning detta verksamhetsår 
jämfört med föregående och är något 
som ofta kan fluktuera mellan åren.

 Bidrag från H&M Foundation

16,9 (15,6) miljoner kronor +8 %
Bidragen från H&M Foundation 
ökade jämfört med föregående 
verksamhetsår. Detta beror till 
stor del på det multinationella och 
fleråriga projektet SusWash som pågår 
samtidigt som två andra projekt i 
Bangladesh har avtalats och startats 
under året. H&M Foundation har under 
många år varit en viktig givare för 
WaterAid Sverige.

 Bidrag från Radiohjälpen

5,8 (2,2) miljoner kronor +164 %
WaterAid Sverige har sedan många 
år samarbetat med Radiohjälpen. 
Deras viktiga bidrag har under 
verksamhetsåret ökat med 3,6 miljoner 
jämfört med föregående år och det 
pågår flertalet fleråriga projekt. 

 Bidrag från andra organisationer

0,0 (0,5) miljoner kronor -100 %
Inga bidrag från andra organisationer 
mottogs under verksamhetsåret 
2021–2022.

 Offentligt bidrag från Sida

48,5 (40,0) miljoner kronor +21 %
I december 2021 fick WaterAid ett 
extra bidrag på 8,5 miljoner kronor 
utöver de avtalade 40 miljoner kronor. 
Detta innebar en ökning med 21 % 
samt möjligheter för WaterAid att 
genomföra ytterligare aktiviteter 
globalt, i enlighet med vår globala 
strategi. De 40 miljoner kronor som 
erhölls under verksamhetsåret, var den 
sista delen av det avtal för strategiskt 
kärnstöd som WaterAid ingått med 
Sida. Avtalet uppgick till totalt 160 
miljoner under en fyraårsperiod.

 Nettoomsättning

11,0 (10,2) miljoner kronor +8 %
Ökningen av nettoomsättningen beror 
på flertalet nya partnerskapsavtal med 
företag som WaterAid ingått. En del 
av nettoomsättningen består även av 
intäkter från utbildningstjänster via ITP 
Suwas8 samt försäljning av produkter 
via vår gåvoshop och intäkter från vårt 
insamlingsevent med Operakällaren 
Foundation.

 Övriga intäkter

0,2 (0,1) miljoner kronor +100 %
Ökningen av övriga intäkter 
består främst av ökad ersättning 
från Försäkringskassan för 
sjuklönekostnader.

5 En transaktion i vilken en stiftelse tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva om den inte 
uppfyller kraven för att vara ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 

stiftelsen har en skuld till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Se även not 1

6 Door-to-door – en insamlingsmetod som gör det möjligt för insamlingsorganisationer att engagera sig med supportrar i deras trygga hemmamiljö vid en 
tidpunkt när de är hemma.  7 Zakat – en allmosa som omtalas i Koranen som en obligatorisk, rituell avgift eller skatt. Under ramadan betalar troende muslimer 
en obligatorisk avgift för varje familjemedlem till välgörande ändamål.  8 ITP Suwas – Sidafinansierat kapacitetsutvecklingsprogram som erbjuder nyckelpersoner 
från institutioner i låginkomstländer kunskap och vägledning i att genomföra reformer.
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Utveckling intäkter (Mkr) Fördelning intäkter 2021–2022 enligt Giva Sveriges 
fördelning (exklusive statliga bidrag)
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Allmänheten 22 %

Svenska 
Postkodlotteriet 23 %Företag 20 %

Övriga
organisationer 35 % 

Verksamhetskostnader

 Verksamhetskostnader totalt

117,9 (110,0) miljoner kronor +7 %
Insamlingsstiftelsens kostnader består 
av ändamålskostnader samt kostnader 
för insamling och administration.

Kostnadsmassan för WaterAid Sverige 
har under verksamhetsåret ökat 
med totalt 7,9 miljoner kronor. Trots 
ökningen anses kostnadsmassan 
vara stabil då en stor del av ökningen 
är direkt kopplat till intäkterna i 
enlighet med redovisning enligt 
K3. De ökade kostnaderna är 
således främst ändamålskostnader. 
Sedan föregående verksamhetsår 
har insamlingskostnaderna 
minskat samtidigt som 
administrationskostnaderna ligger på 
en i princip oförändrad nivå.

Insamlingsstiftelsens totala kostnader 
ökade med 7 % under verksamhetsåret 
2021–2022. Den största ökningen 
avser ändamålskostnader, kostnader 
som WaterAid har för att åstadkomma 
konkreta resultat och som är hänförliga 
till vårt ändamål. Detta kan vara 
kostnader ute i våra programländer 
såväl som kostnader för påverkans-, 
informations- och opinionsarbete 
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 
inom ändamålet räknas också till 
ändamålskostnader.

 Ändamålskostnader

95,2 (87,0) miljoner kronor +9 %
Under 2021–2022 har WaterAid Sverige 
ökat sitt påverkans-, informations- och 
opinionsarbete. 
Arbetet i våra programländer har 
på grund av pandemin försvårats 
och därmed försenats till viss del. 
I början av verksamhetsåret var 
många samhällen ute i världen helt 
stängda och vår programverksamhet 
kunde inte utföras som planerat. 
Detta har gett en effekt på de direkta 
ändamålskostnaderna, som är högre 
än föregående år även om de är lägre 
än vad som tidigare planerats. I slutet 
av verksamhetsåret har dock de allra 
flesta programländerna kunnat återgå 
till normal verksamhet.

 Insamlingskostnader

18,4 (18,8) miljoner kronor -2 %
Insamlingskostnaderna minskade 
jämfört med föregående år. 
Anledningen till detta är främst 
minskade kostnader för värvning av 
nya månadsgivare.

 Administrationskostnader

4,3 (4,1) miljoner kronor +5 %
Administrationskostnaderna uppgår till 
knappt 4 % av WaterAid Sveriges totala 
kostnader. Genom dessa kostnader 
säkerställer vi att organisationen lever 
upp till interna och externa regler, 
riktlinjer och krav på en god intern 
kontroll och rapportering. 

De senaste åren har organisationen 
arbetat för att skapa förutsättningar 
för ett effektivt digitalt arbete. 
Verksamhetsåret 2021–2022 har varit 
ett år där vi fokuserat på tillämpning 
och optimering av de nya lösningarna. 
Detta har delvis lett till ökade 
administrationskostnader.

Sammanfattningsvis så uppgick 
intäkterna till 117,9 miljoner kronor och 
kostnaderna till 117,9 miljoner kronor. 
Detta genererade således ett finansiellt 
resultat på 0 (-1,0) miljoner kronor, 
vilket var 1 miljon högre än budget. 
Organisationens finansiella planering 
och medvetna kostnadsjusteringar, till 
följd av minskade intäkter gentemot 
budget, är den främsta anledningen till 
det förbättrade resultatet.

WaterAid Sverige har en fortsatt 
god nivå av eget kapital som väl kan 
möta organisationens åtaganden och 
framtida verksamhet samt möjliggöra 
för eventuella investeringar även om 
intäktsflödet skulle fluktuera. 

 Nyckeltal och flerårsöversikt

2021–2022 2020–2021 2019–2020 2018–2019 2017–2018

Erhållna medel (Mkr) 96,5 102,7 109,1 115,4 98,4

Intäkter (Mkr) 117,9 109,0 112,3 114,6 85,3

Eget kapital (Mkr) 14,00 15,25 16,91 15,36 11,95

Balansomslutning (Mkr) 30,67 50,73 58,16 65,69 61,91

Ändamålskostnader i % av intäkter 80,7 % 79,8 % 81,9 % 84,4 % 82,1 %

Soliditet 45,7 % 30,1 % 29,1 % 23,4 % 19,3 %

Medeltal anställda (i snitt exkl GS) 36 34 34 31 14

Årets totala verksamhetsintäkter på 117,9 miljoner5 användes enligt följande: 

• 80,72 % till ändamålet.
• 19,27 % till insamlings- och administrationskostnader.
• 0,01 % till eget kapital

Användning av finansiella 
instrument

WaterAid Sverige har ej haft något 
innehav av finansiella instrument under 
verksamhetsåret.

Hållbarhetsupplysningar

 Miljöfrågor

WaterAid Sverige arbetar löpande 
med att digitalisera arbetet inom 
organisationen samt med att utveckla 
den digitala kommunikationen med 
våra givare. I vårt dagliga arbete är det 
framför allt resor som har den största 
påverkan på miljön. Organisationen 
har globala riktlinjer för resande som 
tydliggör att WaterAid endast gör 
internationella resor som anses vara 
affärskritiska. Under det kommande 
året ska det interna hållbarhetsarbetet 
ses över globalt och internt, för att 
effektiviseras och utvecklas ytterligare.

 Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet sker löpande i dialog 
mellan ledning, arbetsmiljöombud 
och fackliga företrädare. Fokus under 
året har varit att öka transparensen i 
organisationen, förbättra dialogen med 
facket, stärka ledarskap och styrning 
samt att se över ersättningar och 
förmåner. Detta har bland annat skett 
genom en ökad och mer strukturerad 
internkommunikation samt genom 
benchmarking och förtydligat arbete 
med löner och villkor. Veckoarbetstiden 

har sänkts från 40 till 38 timmar per 
vecka och friskvårdsförmånen har 
höjts till 3 000 kr per anställd och 
verksamhetsår. Arbetet med att 
anpassa organisationen till en större 
storlek, i enlighet med de senaste 
årens tillväxt på personalsidan, har 
fortsatt. Generalsekreteraren har det 
övergripande arbetsmiljöansvaret.

 Hälsa och säkerhet

Våra medarbetare är navet i 
vår verksamhet, därför ställer 
organisationen höga krav på säkerhet 
och medarbetarnas välmående. Det 
finns både globala och lokala riktlinjer 
för hur resor ska planeras och utföras.  
Vi bedriver ett aktivt säkerhetsarbete 
och bevakar noga utvecklingen i de 
områden som vi arbetar i och där det 
föreligger en hög säkerhetsrisk.

Vi samarbetar med 
företagshälsovården inom flera 
områden och våra medarbetare 
erbjuds både friskvårdstimme samt 
friskvårdsbidrag. Årligen har WaterAid 
en ”well-being week” där det anordnas 
olika aktiviteter för välmående och 
seminarier om hälsa och välmående. 
Under året har WaterAid även 
erbjudit sina medarbetare träning och 
avslappning i olika former.

 Medarbetarundersökningar

Normalt sett utför organisationen 
en global medarbetarundersökning 
vartannat år. Under verksamhetsåret 

infördes en modell med en 
kompletterande mindre undersökning. 
Den undersökning som gjordes 
i november och december 2021 
visade ett fortsatt mycket högt 
medarbetarengagemang på 84 %. 
Resultaten hade förbättrats avsevärt på 
nästan alla områden, särskilt vad gäller 
tillit till ledningsgrupp, inkludering 
och bemötande. Utvecklingsarbetet 
kommer fortsätta under ledning av 
den HR-chef som tillträdde under 
2022–2023.

 Kompetensutveckling och 
 utbildning

Alla medarbetare har individuella mål 
som är länkade till organisationens 
verksamhet och mål. De 
individuella målen innefattar även 
kompetensutveckling. Omfattande 
kompetensutveckling erbjuds genom 
federationens gemensamma utbud av 
seminarier och kurser.

 WaterAid Sverige som arbetsgivare

WaterAid Sverige är medlem i 
Arbetsgivarförbundet Fremia. 
WaterAid Sverige är via Fremia 
kollektivavtalsanslutet till 
Unionens/Akademikerförbundets 
Tjänstemannaavtal. Unionen har en 
lokal fackklubb som samverkar med 
ledningen. 

WaterAid Sverige har sitt kontor 
i Solna, i Stockholms län, där det 
vid verksamhetsårets slut fanns 

Testamenten 0 %
Minnesgåvor 0 %

5 K3 - Intäktsfört 117,9 Mkr. Erhållet 96,6 Mkr
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33 heltidsarbetande (varav 2 
tjänstlediga), 4 deltidsarbetande 
samt generalsekreteraren som leder 
organisationen. Antalet anställda 
(exklusive generalsekreteraren) var i 
genomsnitt 36 (34) stycken. 

Sjukfrånvaron var under 
verksamhetsåret 4,98 % (3,15 %). 
Personalomsättningen var 38 % (20 %) 
för nyanställningar och 27 % (20 %) för 
avgångar.

Under året har organisationen gjort 
lönekartläggning enligt gällande lag.

 Oegentligheter och anmälan

WaterAid Sverige arbetar aktivt med att 
förhindra att oegentligheter, allvarlig 
försummelse, mutor, korruption 
eller någon form av bedrägeri mot 
organisationen sker och organisationen 
ser mycket allvarligt på misstanke om 
oegentligheter inom vår verksamhet. 
Därför finns det en utarbetad process 
för att internt utreda och hantera 
misstänkta oegentligheter. En viktig 
del i detta är att inga repressalier ska 
drabba den som rapporterar i god 
tro, även om misstanken visar sig vara 
ogrundad.

Alla som arbetar för eller representerar 
WaterAid har ett särskilt stort ansvar 
för att rapportera om eventuella 
oegentligheter, detta i enlighet 
med vår globala uppförandekod 
och särskilda globala riktlinjer. 
De är utformade för att ge alla 
medarbetare, styrelsemedlemmar 
och andra representanter kunskap 
om hur oegentligheter motverkas. 
Det finns även tydliga instruktioner 
om hur eventuella oegentligheter ska 
rapporteras, internt såväl som externt. 

 Safeguarding

Eftersom WaterAid arbetar med 
marginaliserade och utsatta människor 
så är safeguarding10 högprioriterat 
inom organisationen. Såväl styrelsen 
som personalen genomgår 
regelbundna utbildningar. Rutiner och 
processer utvecklas löpande för att 
organisationen ska ligga i framkant. 
Rapportering, utredning och 
uppföljning av safeguardingärenden 
sker i enlighet med vår globala 
uppförandekod och särskilda globala 
riktlinjer. 

Under verksamhetsåret har inga 
ärenden rapporterats som har 
kopplingar till något projekt som 
finansieras av WaterAid Sverige. Inom 
federationen var antalet rapporterade 
ärenden totalt 27. Majoriteten av 
de rapporterade ärendena gällde 
personalärenden såsom mobbning och 
trakasserier.

 Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Jämställdhet och mångfald är 
viktiga områden inom WaterAid. 
Medarbetarundersökningen visar på 
goda resultat på området och under 
nästa år kommer uppföljningen 
att fördjupas ytterligare med 
kompletterande KPI:er i den svenska 
strategin. Under ledning av den 
tillträdande HR-chefen kommer en 
översyn göras kring hur arbetet 
kan prioriteras ännu högre. Det 
kommer även att påbörjas ett 
fördjupat arbete med integrering 
av jämställdhetsperspektiv i hela 
verksamheten.

 Etisk policy

WaterAid Sverige följer de globala 
etiska standarder och policyer som 
reglerar alla relationer med individer 
eller organisationer som stödjer 
vårt arbete genom partnerskap 
eller ekonomiska relationer och 
transaktioner.

Förväntad framtida utveckling 
samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer

WaterAid Sverige ser ett växande 
intresse i Sverige för vatten-, sanitets- 
och hygienfrågor. I och med pandemin 
har intresset för dessa frågor ökat, 
då allt fler ser att tillgången till rent 
vatten, sanitet och god hygien är 
grundläggande för hållbar mänsklig, 
social och ekonomisk utveckling. 

Under kommande verksamhetsår 
kommer WaterAid Sverige att besluta 
om en ny strategi fram till 2032. 
WaterAid Sveriges strategi ska fungera 
som internt styrdokument och ett 
komplement till den nya globala 
strategin för samma period. 

Strategin fokuserar på WaterAid 
Sveriges roll och möjlighet till att bidra 
till WaterAids arbete runt om i världen, 
för att placera vatten, sanitet och 

hygien högst på den politiska agendan i 
de nordiska länderna. WaterAid Sverige 
är den enda organisationen i Norden 
med specifikt fokus på vatten, sanitet 
och hygien och den rollen kommer att 
lyftas fram ännu tydligare i WaterAids 
externa arbete framöver.

Vi fortsätter bevaka utvecklingen i 
omvärlden. Pandemin kan komma 
att fortsatt påverka organisationen 
och kriget i Ukraina kan ge fortsatta 
konsekvenser för utvecklingen av 
biståndet. Skulle nedskärningarna 
av utvecklingsbiståndet fortsätta 
ser vi en stor risk att vårt arbete 
kommer att tappa fart och således 
inte ske enligt vår plan och strategi. 
För att bemöta denna risk krävs en 
aktiv omvärldsanalys samt dialog 
med våra samarbetspartners. Det 
påverkansarbete som bedrivs spelar en 
alltmer viktig roll i detta sammanhang, 
liksom organisationens arbete med att 
diversifiera intäkterna.

Placeringspolicy

Det kapital som WaterAid Sverige 
innehar och som inte omedelbart 
behövs i verksamheten ska placeras 
med målet att nå högsta möjliga 
avkastning utifrån en vald låg risk 
samt utifrån gällande riktlinjer för 
hållbarhet och etik enligt stiftelsens 
placeringspolicy. 

Under verksamhetsåret 2021–2022 har 
kapitalet placerats på bankkonto. 

Momspliktig verksamhet

WaterAid Sverige erbjuder företag 
och andra aktörer tjänster som 
Skatteverket bedömer som 
momspliktiga tjänster. Dessa tjänster 
är i dagsläget marknadsföringstjänster 
och utbildningstjänster och redovisas 
som övriga intäkter. WaterAid Sverige 
har även möjlighet att sälja produkter 
via sin gåvoshop samt olika typer av 
biljetter till evenemang som stiftelsen 
anordnar i egen regi eller i samverkan 
med annan organisation. Även detta är 
momspliktig verksamhet.

Förvaltning

WaterAid Sverige leds av en styrelse 
som arbetar ideellt. Styrelsen har 
två utskott, ersättningsutskottet 
samt revisionsutskottet, samt 
en valberedning. Styrelsen 

Not  2021-04-01  2020-04-01
2022-03-31 2021-03-31

Verksamhetsintäkter 2
Gåvor 28 370 344 29 244 705
Bidrag 78 300 602 69 395 599
Nettoomsättning 11 038 762 10 232 861
Övriga intäkter 200 654 137 234
Summa verksamhetsintäkter 117 910 362 109 010 400

Verksamhetskostnader 3,4,5
Ändamålskostnader -95 180 600 -87 007 775
Insamlingskostnader -18 427 618 -18 848 836
Administrationskostnader -4 290 782 -4 136 467
Summa verksamhetskostnader -117 899 000 -109 993 078

Verksamhetsresultat 11 362 -982 678

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 10 907 7 278
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -9 108 -1 234
Summa finansiella intäkter och kostnader 1 799 6 044

Resultat efter finansiella poster 13 161 -976 634

Skatt på årets resultat 8 -1 259 088 -687 446
Årets resultat -1 245 927 -1 664 080

 Resultaträkning

har sammanträtt sex gånger 
under verksamhetsåret. Under 
verksamhetsåret har följande 
personer suttit i styrelsen: Tobias 
Krantz (ordförande), Viktoria Bergman 
(vice ordförande), Pär Dalhielm, Sofia 
Graflund Tronsson (fr.o.m. 2021-06-
15), Sara Haasmark, Staffan Hansén, 
Cecilia Hermansson, Hayaat Ibrahim 
(fr.o.m. 2021-06-15), Anna-Jeanette 
Larnelius Löw, Mikael Medelberg samt 
David Nilsson (fr.o.m. 2021-06-15) 
(ledamöter).  Styrelseledamöternas 
närvaro vid styrelsemötena har under 
verksamhetsåret varit 95 %. 

WaterAid Sveriges kansli leds av 
generalsekreteraren Anna Nilsdotter 
i samråd med en ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen bestod under 
verksamhetsåret av, utöver 
generalsekreteraren, Nadia Forslund 
(insamlingschef), Lisa Hållars (ekonomi- 
och administrationschef), Hannah 
Morris (programfinansieringschef), 
Mathilda Piehl (kommunikationschef) 
samt Julia Schalk (policy- och 
påverkanschef). 

 Revisor

För detta verksamhetsår har Grant 
Thornton Sweden AB haft i uppdrag att 
revidera verksamheten under ledning 
av Pernilla Zetterström Varverud, 
auktoriserad revisor.

10 Safeguarding – åtgärder för att skydda människors hälsa, välbefinnande och mänskliga rättigheter, som gör det möjligt  
för människor - särskilt barn, ungdomar och utsatta vuxna - att leva fria från övergrepp, skada och försummelse.
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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

Gåvor
Gåvor redovisas i enlighet med 
huvudregel som intäkt när de erhålls. 
En gåva som intäktsförts redovisas 

Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital
Ingående balans 2021-04-01 16 911 481 -1 664 080 15 247 401
Disposition av föregående års resultat -1 664 080 1 664 080 0
Årets resultat -1 245 926 -1 245 926
Utgående balans 2022-03-31 15 247 401 -1 245 926 14 001 475

 Förändring av eget kapital

antingen som en tillgång eller en 
kostnad beroende på om gåvan 
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som 
organisationen avser att stadigvarande 
bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas som huvudregel till 
verkligt värde. I de fall organisationen 
lämnat en ersättning för att erhålla 
gåvan minskas gåvans värde med 
ersättningen.

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. Erhållna 
bidrag värderas till det verkliga värdet 
av den tillgång som organisationen fått 
eller kommer att få

Nettoomsättning
Intäkter vid försäljning av varor 
och tjänster som redovisas vid 
försäljningstillfället. Har varan ett ringa 
värde i förhållande till vad som betalats, 
till exempel gåvokort, redovisas detta 
istället som gåva.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är 
primära för organisationen.

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 opinionsarbete 
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 och skulder
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. 
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.

Skuld för beslutade ej utbetalda 
bidrag
När WaterAid Sverige fattat beslut 
om utbetalning av stöd och meddelat 
mottagaren, men inte verkställt 
utbetalningen redovisas detta belopp 
som en kortfristig och/eller långfristig 
skuld.

Rättelse av fel
Föregående verksamhetsår, 2020-
2021, redovisades nettoomsättningen 
felaktigt under övriga intäkter i 
årsredovisningens not 3. Beloppet från 
föregående år, 10 232 862 kr, har nu 
justerats i årsredovisningens not 3, från 
övriga intäkter till nettoomsättning.

 2022-03-31  2021-03-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror 10 366 9 309

10 366 9 309

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 247 725 1 445 617
Övriga fordringar 1 761 096 1 735 727
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 8 928 512 25 182 559

11 937 333 28 363 903

Kassa och bank 18 723 435 22 354 767

Summa omsättningstillgångar 30 671 134 50 727 979
SUMMA TILLGÅNGAR 30 671 134 50 727 979

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital 15 247 402 16 911 481
Årets resultat -1 245 926 -1 664 080

14 001 475 15 247 401
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 844 345 1 529 261
Skatteskulder 2 422 608 1 391 205
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag 10 7 926 468 29 088 915
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 11 329 055 -
Övriga skulder 1 382 068 1 842 125
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 765 114 1 629 072

16 669 659 35 480 578
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 671 134 50 727 979

 Balansräkning
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2021-04-01 – 2022-03-31 Ändamål Insamling Administration Totalt

Direkta ändamålskostnader 74 647 369 74 647 369
Övriga externa kostnader 6 286 646 10 595 436 1 951 283 18 833 365
Personalkostnader 14 246 585 7 832 182 2 339 499 24 418 266
Totalt 95 180 600 18 427 618 4 290 782 117 899 000

Medelantal anställda

2021-04-01 – 2022-03-31 2020-04-01 – 2021-03-31

Medel Kvinnor Män Medel Kvinnor Män
Anställda 36 28 8 34 28 6

Inget arvode har utgått till styrelsen 
under räkenskapsåret.

Avtal om avgångsvederlag
WaterAid Sverige har träffat ett 4-årigt 
avtal med generalsekreteraren där 
en ömsesidig uppsägningstid om 4 

månader gäller. 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 ska räknas av från lön från 
WaterAid Sverige.

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Not 4 Leasing
WaterAid Sverige leasar kontorslokal, 
server, router, sekretesskärl samt en 
skrivare. 

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 
2023-09-30.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 
1 103 tkr (1 021 tkr).

Not 5 Verksamhetskostnader

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2022-03-31 2021-03-31

Antal på
balansdagen Kvinnor Män

Antal på
balansdagen Kvinnor Män

Styrelseledamöter 9 5 4 10 6 4
Generalsekreterare 1 1 0 1 1 0

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter
 2021-04-01  2020-04-01
2022-03-31 2021-03-31

Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare 928 035 961 479
Övriga anställda 16 967 216 13 820 507
Totala löner och ersättningar 17 895 251 14 781 987

Sociala kostnader 6 032 411 4 763 536
- varav pensionskostnader 1 029 372 866 588
Sociala kostnader generalsekreterare 475 293 477 079
- varav pensionskostnader 148 157 149 878
Totala sociala kostnader 6 507 704 5 240 615

Summa 24 402 955 20 022 602

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
 2021-04-01  2020-04-01
2022-03-31 2021-03-31

Inom 1 år 78 630 22 270
1-5 år 1 542 023 2 554 472 
Senare än 5 år - - 
Summa 1 620 653  2 576 742 

2021-04-01 2020-04-01
2022-03-31 2021-03-31

Ränteintäkter - -
Valutakursvinster 10 907 7 278
Övriga finansiella intäkter - -
Totalt 10 907 7 278

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Noter till resultaträkningen

Not 2 Insamlade medel
 2021-04-01  2020-04-01

2022-03-31 2021-03-31

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten 14 289 135 11 949 786
Företag 2 557 140 5 188 969
Svenska Postkodlotteriet 11 000 000 12 105 950
Andra organisationer 524 069 -
Summa 28 370 344 29 244 705

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Allmänheten 53 138 40 250
Företag 3 050 000 4 895 667
Svenska Postkodlotteriet 4 052 245 6 237 745
H&M Foundation 16 875 341 15 560 956
Radiohjälpen 5 769 878 2 226 461
Andra organisationer 0 434 520
Summa insamlade medel 29 800 602 29 395 599

Offentliga bidrag
Sida 48 500 000 40 000 000
Summa offentliga bidrag 48 500 000 40 000 000

Nettoomsättning 11 038 762 10 232 861
Summa nettoomsättning 11 038 762 10 232 861

Övriga intäkter 200 654 137 234
Summa övriga intäkter 200 654 137 234
Summa 89 540 018 79 765 695

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisas i resultaträkningen 28 370 344 29 244 705
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen - -
Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt 29 800 602 29 395 599
Summa insamlade medel 58 170 946 58 640 304
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Not 13 Väsentliga händelser 
efter verksamhetsåret slut

• WaterAid Sverige har skickat in en 
begäran till Skatteverket gällande 
återbetalning av förvärvsmoms, det 

begärda beloppet som kan komma 
att återbetalas uppgår till 456 968 kr. 
Om beloppet återbetalas redovisas 
detta under verksamhetsåret 
2022–2023 som en krediterad 
administrationskostnad. 

Vid upprättandet av årsredovisningen 
för 2021–2022 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.

Årsredovisningen har avgivits den dag som framgår av den elektroniska signaturen.

Tobias Krantz
Ordförande

Pär Dalhielm

Sara Haasmark

Hayaat Ibrahim

Davin Nilsson

Viktoria Bergman
Vice ordförande

Sofia Graflund Tronsson

Staffan Hansén

Anna-Jeanette Larnelius Löw

Anna Nilsdotter
Generalsekreterare

Not 10 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2022-03-31 2021-03-31
H&M Foundation 3 724 003 19 099 345
Svenska Postkodlotteriet 306 311 4 358 556
Radiohjälpen 3 896 154 5 631 014
Totalt 7 926 468 29 088 915

2022-03-31 2021-03-31
Upplupna semesterlöner 1 088 569 1 059 917
Upplupna sociala avgifter 323 105 340 943
Upplupna revisionsarvoden 57 244 78 037
Övriga upplupna kostnader 296 196 150 175
Totalt 1 765 114 1 629 072

Årsredovisningen 2021–2022 skrevs under digitalt. För att se dokumentationen 
av detta, se den digitala versionen av årsredovisningen på wateraid.se.

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av min elektroniska signatur.

Grant Thornton Sweden AB

Pernilla Varverud Zetterström
Auktoriserad revisor

Not 11 Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
2022-03-31 2021-03-31

Gant AB 329 055 -
Totalt 329 055 -

2022-03-31 2021-03-31
Förutbetalda hyror 264 929 255 971
Upplupna ränteintäkter - -
Förutbetalt för programstöd 7 478 381 24 675 131
Övriga förutbetalda kostnader 1 185 202 251 457
Totalt 8 928 512 25 182 559

Noter till resultaträkningen

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 8 Skatt på årets resultat
 2021-04-01  2020-04-01
2022-03-31 2021-03-31

Resultat före skatt 13 161 -976 634

Skattepliktiga intäkter 10 656 147 9 004 958
Avdragsgilla kostnader -4 544 067 -5 792 591
Skattepliktigt resultat 6 112 080 3 212 367

Skatt enligt gällande skattesats 1 259 088 687 446
Årets skattekostnad 1 259 088 687 446

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021-04-01 2020-04-01
2022-03-31 2021-03-31

Räntekostnader 247 263
Valutakursförluster 8 862 971
Övriga finansiella kostnader - -
Totalt 9 108 1 234
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Insamlingsstiftelsen 
WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

08-677 30 70
info@wateraid.se

www.wateraid.se

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

Swish: 900 16 29

facebook.com/wateraidswe

twitter.com/wateraidsverige

instagram.com/wateraidsweden

W
aterAid/Sailendra Kharel
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Denna årsberättelse har också funktionen av 
effektrapport enligt Giva Sveriges kvalitetskod.


