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Lotta Folkesson,
styrelseordförande

Vi möter krisen med  
kreativitet

Här är tanken att vi ska reflektera över året som gått, lyfta 
våra framgångar men också säga något om det som varit 
svårt. Låt oss återkomma till det alldeles strax; vi måste  
nämligen börja med det som dominerar våra nyheter och 
våra tankar: det skoningslösa kriget i Ukraina.

När detta skrivs har närmare fem miljoner människor flytt 
Ukraina. Det har inte varit så många människor på flykt  
i Europa sedan andra världskriget. Detta är år 2022 och vi är 
många som trodde att vi hade kommit längre, att världen var 
bättre än detta. Alla krig är bevis på motsatsen.

Allt fler flyktingar kommer nu till Sverige och det är stärkande 
att se den solidaritet som sköljer genom det svenska sam-
hället. Vi är stolta över de insatser som görs av den svenska 
kooperationens företag och organisationer, både för att 
stödja på plats i Ukraina, ta emot människor som nu blir del  
av vårt samhälle och för att mobilisera stöd.

Vi är också stolta över att den svenska kooperationen håller  
en fast blick ut mot världen och fortsätter jobba för att, 
tillsammans med We Effect, bekämpa hunger och fattigdom 
som ökat under pandemin och som nu förvärras ytterligare  
av kriget. Vi ser nu snabbt stigande matpriser.

I Sverige klarar de flesta att betala lite mer för maten, men  
i andra delar av världen saknas marginaler. I Tanzania spen-
derar människor i genomsnitt 60 procent av sina inkomster 
på mat. Motsvarande siffra inom EU är 12 procent. Höjda 
mat-priser handlar alltså inte enbart om att det blir dyrare  
i affären – de leder också till ökad hunger.

Redan innan Rysslands invasion av Ukraina vittnade de små-
skaliga bönder vi arbetar med runt om i världen om ökade 
priser på utsäde och mat i spåren av pandemin. De vittnade 
även om att klimatförändringar – mer torka, fler översväm-
ningar – gör det allt svårare att producera mat. Vi står inför 
den värsta globala hungerkrisen på 50 år.

Så vad kan vi säga om året som gått? Ja, 2021 var ännu ett 
omvälvande år fyllt av utmaningar, men också av hårt arbete 
och en stor portion kreativitet. Pandemin tvingade oss att 
tänka om; vi lärde oss nya sätt att lösa gamla problem. Vi vet 
att vårt arbete har bidragit till bättre liv för människor som  
lever i fattigdom. Vi är oerhört stolta över de resultat som 
våra medarbetare och partnerorganisationer åstadkommer, 
både var för sig och tillsammans.

Vi önskar att vi kunde skriva att vi går mot ljusare tider. I stället 
lever vi i en tid av ökad oro och orättvisa. Vi möter detta med 
vår erfarenhet, men också med ett djupt engagemang och en 
verksamhet som gör skillnad. Vi kommer att fortsätta jobba 
för att småskaliga bönder ska kunna producera för den egna 
familjen och befolkningens behov. För att också fattiga länder 
ska bli mer självförsörjande och ha bättre förutsättningar att 
anpassa sig till klimatkrisen.

Vi kommer att fortsätta jobba för alla människors lika rätt  
till mat.

Tack till alla er som stödjer oss längs den resan.

Anna Tibblin,
generalsekreterare

»Närmare fem miljoner människor har 
flytt Ukraina.

Foto: Marcus Lundstedt

Vi stödjer utveckling som 
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Kooperationen kraftsamlade 
mot hungern

Under pandemiåret 2021 ökade hungern och fattigdomen 

i världen. Samtidigt ser vi att den kooperativa modellen 

fungerar – och behövs mer än någonsin. 

När detta skrivs, i mars 2022, släpper 

Världsbanken och Unesco en rapport 

som säger mer om pandemins lång-

siktiga effekter än all överdödlighets-

statistik: Läskunnigheten i världen 

har gått ner. Hälften av världens 

10-åringar riskerar att sakna läskun-

skaper när 2022 är slut. Som vanligt 

drabbas fattiga barn på landsbygden, 

och flickor, mest.

 – Vissa skolor har varit stängda  

under hela pandemin och många av de barn som tvingats 

lämna skolbänken kommer aldrig att komma tillbaka, säger 

Pia Stavås Meier, We Effects regionchef i Latinamerika. Det 

kommer att få allvarliga långsiktiga 

konsekvenser.

Latinamerika har drabbats hårt av 

pandemin. Hela regionen anses ha 

backat 20 år i ekonomisk utveckling.

 – Pandemin har försämrat jäm-

ställdheten, säger Sian Morgan, 

jämställdhetsansvarig i region södra 

Afrika. Kvinnor arbetar i större ut-

sträckning än män i den informella sektorn och är beroende 

av att till exempel ta sig till marknaden för att sälja sina varor.

Även om fler män än kvinnor blivit sjuka i covid-19 så är det 

kvinnorna som fått stanna hemma för att ta hand om de 

sjuka. Och för att ta hand om barnen när skolorna stängts.

 – Lockdown har inte bara hindrat kvinnor från att arbeta 

och försörja sig, säger Sian Morgan. De säkra platser där kvin-

nor träffats och kunnat ge varandra stöd har också försvunnit. 

Samtidigt har våldet mot kvinnor ökat.

 – Att spara-och-låna-grupperna nu sakta börjar komma 

tillbaka betyder massor för kvinnors situation och säkerhet, 

säger George Onyango, regionchef i östra Afrika.

Camilla Lundberg Ney jobbar med politisk påverkan och är 

talesperson i jämställdhetsfrågor på We Effect. 

 – Frågan om våld mot kvinnor hänger tydligt ihop med 

We Effects fokus: rätten till mat. Att sätta mat på bordet är 

traditionellt kvinnans ansvar. Hon är ofta den som äter sist 

och minst. När isoleringen skärpts och maten inte räckt till 

har våldet ökat.

2021 gjorde We Effect för första gången en global satsning  

i kampanjen ”16 days of activism” (25 november –10 december).

 – Vi erbjöd ett kommunikationspaket, med budskap och 

fakta om hur våld mot kvinnor hänger ihop med rätten till 

mat, och spred det tillsammans med bilder och grafik, säger 

Camilla Lundberg Ney. Informationen kunde användas som 

den var, eller fungera som inspira-

tion. Det bubblade av aktiviteter 

överallt, med starka berättelser och 

ställningstaganden från våra kolleger 

och partnerorganisationer.

Klimatförändringarnas påverkan 

på We Effects arbete blir också allt 

synligare. 

 

 – I Latinamerika är det stora problemet vatten. Det finns 

antingen för mycket eller för lite, säger Pia Stavås Meier. I 

november 2020 drabbades regionen av två våldsamma orka-

ner och mycket jordbruksmark stod under vatten lång tid. 

Mycket jobb har lagts ned på att få jorden brukbar igen. We 

Effect har en ökad roll i att ge sådant stöd.

 – Vi ställer till exempel om vår verksamhet i Bolivia för 

att koncentrera arbetet i Amazonasområden som hotas av 

skogsskövling. Människor som aldrig tänkt på sig själva som 

aktivister för mänskliga rättigheter tvingas bli sådana,  

för att försvara sin egen jord. Det kan vara mycket farligt,  

ja, livsfarligt.

 – Det finns stora likheter mellan vad som händer under en 

pandemi och vid naturkatastrofer, säger Sian Morgan. När 

orkanen Anna drabbade Moçambique och Malawi var det civil-

samhällets stödsystem som fungerade bäst, inte regeringarnas.

Det är ett faktum som också bevisats i en stor global enkät-

undersökning, berättar Nina Larrea, Asien-chef på We Effect. 

 – Under pandemin har kooperativa och andra sociala  

boendeformer fungerat bättre och mer solidariskt än privat- 

ägda eller informella boenden. Människor tar helt enkelt 

bättre hand om varandra när de delar ansvar. Jordbruksko-

operativen har också haft en bättre motståndskraft mot  

isolering och restriktioner, men visst har vi sett att mark-

nadskedjorna brustit, med fattigdom och hunger som följd.

Pandemins reseförbud och lokala restriktioner har påverkat 

arbetet överallt.

 – Vi har tvingats in i nya arbets- 

former som till en början kändes 

svåra och ovana, säger Anneli Leina, 

chef för region Europa. Nu har det 

blivit vardag och de nya modeller vi 

lärt oss kommer att förenkla delar av 

vårt arbete även efter pandemin.

Sveriges utrikesminister Ann 
Linde deltog under We Ef-
fects och Vi-skogens första 
digitala och globala kick-off. 
Hon betonade vikten av 
samarbete och jämställdhet 
för att möta ökande hunger, 
fattigdom och klimat-krisen, 
som förvärras av coronapan-
demin.
 – Vi måste fortsätta att 
förespråka ökad jämställdhet 
och kvinnors och flickors fulla 

åtnjutande av mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter, sa ministern.

Foto: Marcus Lundstedt 

Under pandemin har både seminarier och fältbesök skett via datorn. 
Under 2021 genomfördes flera digitala resor till We Effects verksam-
hetsländer. Deltagare har varit alltifrån parlamentariker och journalis-
ter till representanter för våra medlemsorganisationer. 

➔ We Effects styrelse gjorde en digital resa för att möta kvinnor 
och män som drabbas hårdast i världen av hunger, konflikter och 
klimatförändringar. Hungern i Moçambique ökar i spåren av pande-
min. Inte minst kvinnor och barn på landsbygden har allt mindre att 
äta. Hela 43 procent av barnen är undernärda i provinsen Niassa,  
en av de platser som besöktes under resan.

➔ Sveriges biståndsminister Per Olsson Fridh besökte We 
Effects verksamhet i Guatemala för att lära sig mer om de stora 
utmaningar inte minst landsbygdsbefolkningen står inför. Resan 
var ett samarbete med en rad andra svenska organisationer och 
svenska ambassaden. Biståndsministern reste till byn Xesiguan 
i Guatemala där han träffade medlemmar från den lokala organ-
isationen ACPC (Asociación de Comités de Producción Comunita-
ria) som We Effect stödjer.

Det nya sättet att resa kräver inget flyg 

➔ Inför internationella kvinnodagen ordnade We Effect tillsam-
mans med Vi-skogen en digital resa till Kenya för riksdagsleda-
möter. Syftet var att ge politikerna möjlighet att se sig om, få ställa 
frågor och bilda sig en egen uppfattning om hur pandemin påverkar 
kvinnliga bönder i världens låginkomstländer. Consolata Chikombe 
i Kitale och Mary Mwikali Musau i Machakos svarade på frågor och 
visade runt på sina gårdar.

➔ We Effects medlemsorganisationer gjorde den hittills största 
digitala resan med We Effect – turen gick till Kenya för att få en in-
blick i pandemins effekter på nära håll. Hela 150 personer från hela 
Sverige besökte några av de som drabbas hårdast av covid-19 och 
klimatkrisen: kvinnliga jordbrukare som lever i fattigdom. Veronica 
Musau i Kimutwa i Kenya välkomnade besökarna och visade runt på 
sin gård.

Foto: Kristian Pohl 

Moçambique. Foto: Kajsa Johansson

Camilla LundbergNey.
Foto: We Effect

Pia Stavås Meier. 
Foto: We Effect

Sian Morgan. 
Foto: We Effect

Anneli Leina. 
Foto: We Effect
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mellan kooperativa företag är en av 

de sju kooperativa principerna, och 

när det gäller bistånd är We Effect och 

Vi-skogen vår huvudprioritet – och 

har varit det under lång tid genom att 

vi är en av grundarorganisationerna.

Många företag och organisationer 

utvecklar nu sin verksamhet för att 

möjliggöra olika former av bistånd 

och globalt ansvarstagande. Det är 

så klart väldigt positivt men innebär också krav på att We 

Effect ses som en relevant biståndsaktör bland de alternativ 

som finns. Vi måste alla tydligt kommunicera den konkreta 

skillnad för människor som We Effects verksamhet innebär, 

och underlätta så att fler kan vara med och bidra.

Min vision är att det kooperativa biståndet integreras ännu 

mer som en naturlig del i det erbjudande som medlems-

organisationerna har till sina medlemmar. För vår del ska det 

tydligt framgå att när du är Coop-medlem får du bistånd på 

köpet, med möjligheter till att ytterligare engagera dig och 

stödja We Effects och Vi-skogens verksamhet. 

I region östra Afrika har man satsat 

mycket pengar på att förbättra allas, 

både regionens och partnerorganisa-

tionernas, digitala förmåga.

 – I början var många blyga, berät-

tar George Onyango. De kände sig 

tveksamma till att sätta sig framför 

datorns kamera, men när vi lät ord-

förandeskapet cirkulera förstod alla 

hur svårt det är att ha en diskussion 

när man inte ser varandra.

Pia Stavås Meier kan se fördelar med de förändringar som 

pandemin tvingat fram.

 – Hur arbetar man demokratiskt i en organisation där med-

lemmar och styrelser inte kan träffas fysiskt? Vi har stöttat 

investeringar i våra partnerorganisationers digitala förmåga 

– tillgång till datorer och mobiltelefoner, bättre program för 

kommunikation och uppföljning, digitala workshoppar osv.

 – Teknikutvecklingen har lett till att en del av den digitala 

klyftan kunnat överbryggas och ibland lett till en regelrätt 

maktförskjutning. I byar där endast några få personer, ofta 

män och ungdomar, haft tillgång till uppkoppling har vi till 

exempel kunnat ge kvinnor från ur-

sprungsbefolkningen nya möjligheter 

att kommunicera digitalt.

 – För att vidga ramarna för vår re-

sursmobilisering startade vi 2021 ett 

samarbete med The Coca-Cola Founda-

tion i Sri Lanka, berättar Asienchefen 

Nina Larrea. Det handlar om att bygga 

vattenreningscisterner, dränera jord-

bruksmark och utveckla kooperativ 

Anna Carlström, senior rådgivare, 

Lantmännen

 – Lantmännen har varit We Effects 

medlemsorganisation länge, men 

vi har tidigare inte haft någon egen 

styrelseplats. När jag valdes in våren 

2021 var det spännande, men också 

svårt. En organisations själ är svår att 

nå digitalt. På Teams är alla så välupp-

fostrade, mötena blir formaliserade 

och effektiva – men det spontant 

levande samtalet går förlorat. Jag var inte heller med i diskus-

sionerna kring strategibeslutet – att fokusera på rätten till 

mat – men för mig och min organisation är det alldeles rätt. 

Bara att kliva i skorna, putsade och framställda. Vår specialitet 

är livsmedel och bondekooperation. 

Jag ser att en viktig uppgift är att föra ut kunskapen om 

We Effects arbete internt inom Lantmännen, och skapa ett 

ökat engagemang. Där får vi vara lite självkritiska, att vi inte 

utnyttjat möjligheten till samarbete i projekt och påverkans-

arbete bättre. Många av våra medarbetares kunskap skulle 

definitivt kunna användas i biståndsarbetet.  

Leif Linde, styrelseordförande Kooperativa Förbundet

 – Allas rätt till bra mat är vår kärnverksamhet i Sverige och 

samarbetet med/medlemskapet i We Effect vidgar detta till 

att gälla allas rätt till mat i ett globalt perspektiv. Samarbete 

»Vi måste alla tydligt kommunicera den kon-
kreta skillnad för människor som We Effects 
verksamhet innebär.

Nina Larrea. 
Foto: Stefan Tell

Vi måste alla kommunicera 
så fler kan bidra.

Anna Carlström. 
Foto: Lantmännen

Leif Linde. 
Foto: KF

Kenya
Veronica Musau från Macha-
kos, som besöktes på den digi-
tala resan till Kenya, är medlem 
i mjölkkooperativet Kimutwa. 
Hennes gård blomstrade men 
under pandemin drabbades 
hon av bakslag efter bakslag.  
Försäljningen av mjölk mins-
kade eftersom hotell och 

restauranger stängde. Hon blev själv sjuk vilket gjorde att hon inte 
kunde ta hand om sina kor ordentligt, med konsekvensen att hon 
miste en av dem. Men hon reste sig igen, fick hjälp av sitt koope-
rativ med att processa mjölken till yoghurt för längre hållbarhet 
bland annat. Nu satsar hon på att investera mer, plantera fodergrö-
dor och utöka mjölktillverkningen. ”Covid-19 kanske slog ner mig 
men jag är inte ute ur leken än, säger”, Veronica.

 Bosnien-Hercegovina
Behija Dedic och hennes familj odlar 
frukt och grönsaker i Burnice i Bosnien- 
Hercegovina.
 – Juice, marmelad, ajvar – vi gör 
något av varenda frukt och grönsak vi 
plockar, säger Behija.
 Livet blev svårare när pandemin slog 
till. Familjen isolerade sig och det blev 
ett nytt sätt att leva. Priserna går upp 
och konsekvenserna oroar; Behija tän-
ker på barnens utbildning. Men hon är 
glad över förändringarna som har skett 
på sistone kring kvinnors rättigheter. 
Med hjälp av We Effects partnerorga-

nisation Vive Žene har hon fått utbildning i ekonomi och jämlikhet, 
något som fått henne att växa och kunna ta för sig mer.

som kan sköta verksamheten. 

 – Det är naturligtvis ingen slump att Coca-Cola vill rena 

vatten, det ligger i deras intresse, men vi kan inte både kräva 

att företagen ska ta ansvar för utvecklingen i världen och 

samtidigt vägra att samarbeta med dem.

 – I Palestina har de vanliga begränsningarna av palestini-

ernas rörelsefrihet förstärkts under pandemin, och vi ser en 

risk att de inte kommer att tas bort, fast smittspridningen 

gått ner, säger Nina Larrea.

Guatemala
Majs, bönor, örter och en mängd olika  
frukter samlas på bordet intill Irma Torres  
i Xesiguan i Guatemala. 
 – Målet med att ha alla dessa grödor är 
först och främst för att ge mat åt min familj,  
berättar Irma.
 Och just detta har visat sig vara livsviktigt 
under det senaste året efter att corona-
pandemin paralyserade hela världen. 
Innan pandemin hade kvinnorna i det lilla 

bonde-samhället varit vana att sälja sina produkter på den lokala marknaden. När de 
inte längre kunde göra det, förlorade de plötsligt en väldigt stor del av sin inkomst. Att 
en stor del av Irmas odlingar är ämnade för eget bruk har räddat hennes familj under  
coronakrisen och gjort att de inte behövt gå hungriga. Majs mot bönor, tomat mot chili 
och lök mot örter är bara några exempel på hur kvinnorna i Xesiguan har hjälpt varandra 
att se till så att familjerna i det lilla samhället inte gått hungriga under coronakrisen.

Mudalihamige Ariyalatha och hennes dotter Rasika Kumari, Sri Lanka.  
Foto: Marcus Lundstedt

Även 2021 
gjordes en 
stor insam-
lingskampanj 
tillsammans med 
medlemsorganisa-
tionerna. Vi fortsatte 
på samma tema som 
varit lyckosamt året 
innan, ”Hela Sverige 
mot hungerpande-
min”, och även sam-

arbetet med stora svenska influerare. Tillsam-
mans samlade vi in en miljon kronor!

Foto: Philip Krook

Foto: Senad Piric 

Foto: Catherine Waking´a 

George Onyango. 
Foto: We Effect

Enkät medlemsorganisationer
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Ylva Wessén, vd Folksam

 – Jag har suttit i We Effects styrelse 

i tre år och är djupt imponerad av 

organisationens arbete med att skapa 

förändring på riktigt. I tider av krig 

och kriser kanske inte arbete med 

lokal bondekooperation ger samma 

adrenalinpåslag som att skicka tält 

och filtar till översvämningar och 

torkkatastrofer, men jag är stolt över 

att We Effect envetet håller fast vid att 

arbeta med grundproblemen, inte bara symptomen. Att ge 

människor egna verktyg för att bekämpa fattigdom – försörja 

sig själva, ha någonstans att bo, kunna utbilda sig …

Det kan ibland kännas lite torftigt att jobba inom finans-

branschen, men även ur ett strikt Folksamperspektiv är 

samarbetet med We Effect viktigt. Vår vision är att våra 

kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. En hållbar 

värld är en rättvis värld, och där gör We Effect stora insatser. 

Sedan kanske vårt engagemang inte märks så mycket i vår 

kommunikation gentemot våra kunder, det finns säkert 

ännu mer att utveckla i samarbetet.

Lars Ericson, vd Konsumentföreningen Stockholm 

 – Vårt engagemang i We Effect beror inte bara på vårt  

historiskt nära samarbete – vi var en av grundarna – utan det 

viktigaste är engagemanget hos 

medarbetarna, medlemmarna och 

kunderna. Via pantknappar och 

öresutjämning skänker de ett vanligt 

år 4–5 miljoner kronor till We Effect 

och Vi-skogen. Sedan lägger vi till 

ett organisationsbidrag på 400 000 

kronor men det mesta av pengarna 

kommer från butiksgolvet.

Vi är främst aktiva i östra Afrika och 

har bland annat drivit egna projekt bland massajkvinnor  

i Tanzania. Just nu satsar vi på ett biodlingsprojekt i Albanien. 

Via egna insamlingsaktiviteter kommer vi närmare den  

vanlige bonden. Informationen sprider vi sedan i vår med-

lemstidning, via direktmejl och medlemsblad.

Själv har jag besökt verksamheten i södra och östra Afrika 

och i Costa Rica. Jag är imponerad. Att chefer som ska ta stra-

tegiska beslut sett saker med egna ögon betyder mycket. 

Jens Henriksson, vd Swedbank 

 – I grunden är jag helt överens med 

We Effect: det är genom entrepre-

nörskap vi får en hållbar och rättvis 

värld. Den kooperativa modellen har 

många fördelar. Swedbanks historia 

med de små, lokala sparbankerna som 

erbjöd fattiga människor möjligheter 

att spara och låna stämmer precis 

med We Effects idé.

We Effect deltog på 
Konsumentföreningen 
Stockholms familjedagar  
på Skansen och fick träffa 
nyfikna och positiva medlem-
mar fysiskt för första gången 
på två år. KfS sålde fika till  
förmån för We Effects 
verksamhet under de två 
dagarna och genomförde 
en engagerande Agenda 
2030-aktivitet.

Vid Svenska Postkod-
lotteriets utdelning av 
lotteriöverskottet 
2021 fick We Effect 
18 miljoner kronor. 
Pengarna kommer att 

gå till We Effects arbete med att stötta bönder 
med småskaliga jordbruk i världens fattiga länder 
mot hunger och fattigdom.
 – De här pengarna kommer att göra skillnad! 
Jag vill rikta ett varmt tack till Postkodlotteriet 
och alla lottköpare. När världen nu befinner sig 
i kris är stödet till de mest utsatta viktigare än 
någonsin, säger Anna Tibblin, generalsekreterare 
på We Effect.

I Radiohjälpens stora 
insamlingskampanj 
uppmanades alla att 
ta en promenad och 
skänka 10 kronor per 
kilometer. Ett av de 
projekt som stöttas 
av Radiohjälpen är 

We Effects ”Barnen bakom separationsmuren” där 
vi arbetar med fyra förskolor i Palestina. I landet är 
den vid det här laget 70-åriga konflikten påtaglig 
varje dag. Arbetet fokuserar på att bekräfta barn och 
deras rätt till utbildning, utveckling och välmående 
både psykiskt och fysiskt.Många barn drabbas av 
psykosocial stress eftersom de somnar och vaknar till 
ljudet av kulor från de israeliska soldaternas träning 
och nattliga räder. 

Lars Ericson. 
Foto: KfS

Jens Henriksson. 
Foto: Swedbank

Ylva Wessén. 
Foto: Stefan Tell

I mitt företag finns många djupt engagerade människor, 

både som medarbetare och kunder. Att kanalisera det en-

gagemanget via We Effect, som har ett hållbart koncept för 

utveckling, känns mycket bra. 

Jag fick för några år sedan frågan om jag kunde delta 

i invigningen av en skola som vi finansierat genom We Effect 

i Kenya. Javisst, sa jag, om jag kunde åka fram och tillbaka över 

dagen eftersom jag hade annat arbete att utföra. Jag tycker att 

vi måste börja se på Afrika som en kontinent som andra. 

»Det är genom entreprenörskap vi får en 
hållbar och rättvis värld.

»We Effect håller envetet fast vid att arbeta 
med grundproblemen, inte bara symptomen.

Jag ser vårt engagemang i We Effect, och i Kenya, som affärer. 

Och det är med vår affärsmässiga erfarenhet och kompetens 

vi kan göra skillnad för We Effect. En annan poäng är att vi, 

i We Effect, får träffa andra kooperativa företag. Det ger oss 

affärsmöjligheter, samtidigt som vi gör nytta för världen.  

John Mwaniki, Kenya. Foto: Anders Hansson

Moçambique
Coronapandemin har försvårat arbetet med 
jordbruket för Jamia Salimo med familj i norra 
Moçambique. Deras gård ligger i byn Lussan-
hando i Niassa-provinsen i norra Moçambique  
och de räknas till de över 70 procent av 
moçambikierna som i huvudsak förlitar sig 
på jordbruk och självhushåll. Tack vare nya 
jordbruksmetoder och en sparkassa tillsam-
mans med andra bybor klarar sig familjen ändå 
i krisen. Sedan coronapandemin bröt ut har 

familjen varit noga med att bära munskydd och hålla två fårors avstånd från andra 
när de är ute och arbetar på åkrarna.  
 – Klimatförändringarna har påverkat jordbruket, men vi har aldrig slutat att bruka 
jorden. Vi anpassar oss till förändringarna, säger Jamia. Vi lever på pengarna jag 
tjänar på jordbruket och har tillgång till näringsrik mat från våra egna odlingar.

Foto: Edson Artur

Palestina
Yusra Oweidat gick 
inte färdigt grund-
skolan men kämpar för 
kvinnors rättigheter 
i Hebron i Palestina. 
Hon startade ett ko-
operativ för att kvinnor 
skulle få möjlighet att 
bidra till familjens eko-
nomi. I Al-Shuyoukh 

Cooperative Association for Livestock arbetar nu 
52 kvinnor med att producera och sälja matvaror 
av olika slag, med stöd från We Effect. De har fått 
utbildningar  och utrustning för att kunna sälja sina 
varor och gör stormande succé!

Foto: Arwa Shawa

 18 miljoner kronor

Foto: Media Clinic
Foto: We Effect
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Genom medlemsorganisationerna når We Effect ut till en bred allmänhet i informations- och insamlingsarbetet. 
Representanter från grundarorganisationerna sitter i styrelsen och fattar beslut om We Effects långsiktiga arbete.

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM OCH HUNGER
Styrelse

Styrelsen och generalsekreteraren för We Effect (org. nr 802004-1524)  
avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2021.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Ändamål och vision
We Effect är en ideell förening med mål att bekämpa fattigdom och 
orättvisor i världen. We Effect arbetar tillsammans med sina svenska 
medlemsorganisationer för att skapa engagemang, bilda opinion, mobili-
sera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt
utvecklingsarbete. Vår vision är en hållbar och rättvis värld, fri från fattig-
dom. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden.

Uppdrag och målgrupp
We Effects uppdrag är att bedriva biståndsverksamhet som stärker lokala 
och medlemsbaserade organisationer som består av kvinnor och män som 
lever i fattigdom. Genom stöd till dessa lokala föreningar och kooperativa 
företag vill We Effect stärka medlemmarnas inflytande över sina egna liv 
och samhällen. Dessa föreningar utgör våra samarbetsorganisationer och 
det är tillsammans med dem som vi bedriver biståndsverksamhet. We Effect 
är världens största kooperativa biståndsorganisation. Samarbetet strävar efter 
att främja kooperativt och medlemsägt företagande i våra verksamhetsländer.

Värdegrund
We Effect tror på alla människors lika värde och rätt att leva under värdiga 
förhållanden. Vi arbetar enligt övertygelsen att människor är starkare 
tillsammans och att hållbar utveckling förutsätter respekt för mänskliga 
rättigheter och demokrati. We Effect ansluter sig även till de kooperativa 
principer som utgör grunden för hållbart och demokratiskt företagande.

Vårt biståndsarbete
We Effect arbetar med rätten till mat genom stöd till bönders egna organi-
sationer, samt värdigt boende med stöd till kooperativa boendeföreningar. 
Arbetet genomsyras av ett starkt jämställdhetsperspektiv. We Effect arbetar 
för att förena demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. 
Rätten till mark, finansiella tjänster, en hållbar miljö i ekologisk balans
och lika rättigheter genomsyrar all verksamhet. Den globala strategin för 
rätten till mat utvecklades tillsammans med Vi-skogen för att möta effek-
terna av coronapandemin och öka fokus på den tilltagande klimatkrisen. 
Strategin är styrande för all verksamhet för båda organisationer.
 De flesta av våra samarbetsorganisationer ute i världen är medlemsba-
serade bondeorganisationer, bostadskooperativ eller spar- och kreditför-
eningar. Vi väljer våra samarbetsorganisationer med stor omsorg och en 
förutsättning för samarbete är att vi delar vilja och förmåga att bidra till 
minskad fattigdom, ökad rättvisa och hållbar utveckling. 
 Bondeorganisationerna arbetar bland annat med jordbruksrådgivning, 
prisförhandlingar, affärsutveckling samt för att stärka medlemmarnas egen-
makt. Organisationerna arbetar också för att påverka de orättvisa strukturer 
som bidrar till fattigdom. Inom det tematiska området värdigt boende 
jobbar We Effect med organisationer som kämpar för att säkra tillgången till 
mark för bostäder och därmed möjliggöra medlemsägt boende för fattiga 
människor. We Effect arbetar också med att utveckla spar- och kreditför-
eningar som ger människor som lever i fattigdom, särskilt på landsbygden, 
möjlighet att finansiera sina egna investeringar.  
 We Effect arbetar med ett starkt rättighetsperspektiv. Det betyder att 
människor är aktiva deltagare i sin egen utveckling. Detta sätt att arbeta 
bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Det 
bidrar också till att bekämpa de strukturella orsakerna till fattigdom och 
orättvisor – inte bara symptomen. We Effect betraktar alla människor som 
rättighetsinnehavare och förändringsaktörer. Inte som passiva offer eller 
bidragsmottagare.

Vår globala organisation
We Effects huvudkontor i Sverige ansvarar för insamling, marknadskommu-
nikation, opinionsbildning samt för finansiell och programmässig kvalitets-
säkring. Den globala ledningsgruppen samordnar all verksamhet. Medlems-
organisationernas engagemang och insatser är ett viktigt mervärde i We 
Effects verksamhet.  
 Organisationen är decentraliserad och flertalet beslut fattas så nära bi-
ståndsverksamheten som möjligt. We Effects lokala närvaro är ett av organi-
sationens mervärden då det främjar lokalt ägarskap, effektivitet och hållbar 
utveckling, samt leder till en bättre förståelse för lokala villkor.

We Effect har fem regionala kontor runt om i världen. Dessutom finns natio-
nella kontor i flera av verksamhetsländerna. We Effects utvecklingsarbete är 
organiserat i följande fem geografiska regioner:

	■ Östra Afrika, som omfattar Kenya, Tanzania och Uganda. Region- 
 kontoret är placerat i Nairobi, Kenya. Regionkontoret i Kenya och land- 
 kontoret i Uganda delas med Vi-skogen.

	■ Södra Afrika, som omfattar Malawi, Moçambique, Zambia och  
 Zimbabwe. Regionkontoret är placerat i Lusaka, Zambia.

	■ Latinamerika, som omfattar El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia  
 och Colombia. Utfasning av Nicaragua har skett under 2021. Region- 
 kontoret är placerat i Guatemala City, Guatemala.

	■ Europa, som omfattar länderna Nordmakedonien, Albanien, Bosnien- 
 Hercegovina, Kosovo och Moldavien. Regionkontoret är placerat  
 i Skopje, Nordmakedonien.

	■ Asien, som omfattar Filippinerna, Palestina och Sri Lanka. Regionkontoret  
 är placerat på huvudkontoret i Stockholm. 

We Effect har särskilda kriterier som avgör var organisationen arbetar. 
Grundläggande är att organisationen arbetar i länder och områden där 
organisationen kan tillföra mervärde bortom enbart finansiering. Besluten 
baseras på om en insats anses relevant att stödja och om den har potential 
att ge goda resultat. Stor fattigdom och orättvisa betyder inte alltid att en 
effektiv verksamhet kan bedrivas som leder till goda resultat. Styrelsen fat-
tar beslut om vilka länder We Effect arbetar i.

Samverkan med våra medlemsorganisationer i Sverige
We Effect hade drygt ett 60-tal medlemsorganisationer under året. Summan  
av We Effect och de företag och organisationer som är föreningens 
medlemmar är en biståndsorganisation med bred förankring i det svenska 
samhället. We Effect har ett djupgående och mycket viktigt samarbete 
med medlemsorganisationerna inom följande områden:

	■ Insamling: Medlemsorganisationernas insamlingsaktiviteter är en  
 betydande källa för We Effects intäkter. Målet är att insamlingen också  
 ska stödja medlemsorganisationerna; att We Effect ska vara relevant för  
 medlemsorganisationernas medarbetare, kunder och medlemmar samt  
 bidra till mervärden i medlemsorganisationernas affärsverksamhet.

	■ Opinionsbildning: Medlemsorganisationerna är en viktig kanal för infor- 
 mation till den svenska allmänheten om globala förhållanden, utvecklings- 
 frågor och We Effects biståndsverksamhet. Det är också tillsammans med 
 medlemsorganisationerna som We Effect arbetar för att stärka den svenska  
 biståndsviljan och för att få fler att ta ställning för en rättvisare värld.

Samarbeten och nätverk
We Effect samarbetar med flera internationella organisationer. We Effect  
sitter med i styrelsen för AgriCord, ett internationellt nätverk för 12 bistånds- 
organisationer som stärker jordbrukar- och bondeorganisationer i utveck-
lingsländer genom projektmedel framförallt från EU. We Effect är också en 
del av International Land Coalition (ILC), en global allians av civilsamhälles-  
och mellanstatliga organisationer som arbetar tillsammans för att främja 
säker och rättvis tillgång till mark. We Effect sitter även med i styrelsen för 
globala ICMIF Foundation, som främjar användningen av mikroförsäkringar 
som en metod för fattigdomsbekämpning. We Effect är också aktiva i Inter-
national Cooperative Alliance (ICA), och då särskilt i den europeiska delen 
av organisationen som heter Coops Europe där nio biståndsorganisationer 
främjar gemensamt påverkansarbete, utbyte och studier kring kooperativ 
utveckling. We Effect är också aktiva i nätverket EU-LAT som samordnar 
aktiviteter kring mänskliga rättigheter och bevakar EUs politik gentemot 
Latinamerika. Samordningen av dessa globala nätverk och samarbeten sker 
från vårt liaison-kontor i Bryssel. I tillägg är We Effect med i Association for 
Women´s Rights in Development (AWID) som syftar till att stärka individer, 
organisationer och internationella rörelser som arbetar för att främja kvin-
nors rättigheter. I Sverige är We Effect representerade i Concord Sveriges 
styrelse, ett europeiskt nätverk som arbetar för att påverka EU:s bistånds-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LOTTA FOLKESSON

Ordförande
Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs, 
Västerbotten. Innehar styrelseuppdrag  
som ordförande i LRF Västerbotten och 
ordförande i LRF:s hästdelegation samt 
ordförande för Copa-Cogecas Women’s 
Committee i Bryssel.
Invald 2015.

MEDLEMSORGANISATIONER
Hyresgästföreningen | Kooperativa Förbundet, 
KF | Lantbruk arnas Riksförbund, LRF | Lant-
männen | OK ekonomisk förening | Riksbyggen | 
Coop Sverige AB | Folksam | Swedbank | HSB 
Riks förbund | Fonus | Kooperativa Ledares  
Förbund | Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningarna 
Coop Mitt, Coop Nord, Coop Norrbotten, 
Coop Väst, Konsumentföreningen Göta, Coop 
Finspång, Knäred Konsumentförening, Färingsö 
Konsumentförening, Coop Varberg Ekonomisk 
Förening, Coop Tabergsdalen, Coop Gotland 
Ekonomisk Förening, Coop Värmland,  
Konsumentföreningen Stockholm, Kristianstad- 
Blekinge Konsument förening, Veberöds  
Konsumtionsförening

HSB-föreningarna 
Dalarna, Gävleborg, Göta, Göteborg, Karlskoga,  
Malmö, Mölndal, Nordvästra Göta  land, Norr,  
Norra Bohuslän, Norra Stor-Stockholm, Stock-

holm, Sydost, Södertälje, Södertörn, Södra 
Norrland, Uppsala, Östergötland

LRF regionföreningar
Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping,  
Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Göta-
land, Värmland, Västerbotten, Östergötland, 
Örebro, Mälardalen, Västernorrland

Studieförbundet Vuxenskolan 
Förbundet Vi Unga, Swedish Empowerment 
Center, Coompanion Sverige, Ekobanken, 
Brunnsviks folk högskola, Ädelfors folkhögskola

ANDERS LAGO

Vice ordförande
Förbundsordförande för HSB, vice ordförande 
för FUB, samt ledamot i Folksam Sak, Berättar-
ministeriet och Internationella Kooperativa 
Alliansen. Har bl.a. varit kommunstyrelsens 
ordförande i Södertälje kommun, ordförande 
för Telgekoncernen och ordförande för 
Svenskt Vatten.
Invald 2012.

PATRIK SCHINZEL

Chefsstrateg på KF. Företagsekonom och 
har dessförinnan arbetat på flera ledande 
positioner på Folksam som chefscontroller, 
chef för strategisk styrning, chef för risk och 
intern uppföljning samt stabschef. Tidigare 
ansvarig för Folksams internationella sam-
arbete med ICMIF. 
Invald 2021.

HELEN PERSSON

Konsumentföreningen Stockholm. Ledamot  
i CBS:s (Coop Butiker och Stormarknader)  
styrelse. Ansvarig för medlemsverksamheten, 
sponsring och pr. Har mångårig erfarenhet  
inom kommunikation, hr och projektledning  
i bl.a. SSAB och Ericsson. Drivit och varit  
delägare i Strategic Health Consultants, ett  
konsultbolag inom organisation och ledarskap.
Invald 2015.

YLVA WESSÉN 

Vd och koncernchef för Folksam. Styrelse-
ordförande i KPA AB och Folksams Forsk-
ningsstiftelse. Ledamot i ICMIF:s styrelse 
och dess Excecutive Committee samt  
i Svensk Försäkrings styrelse. Har tidigare 
haft uppdrag inom Folksam som chef för 
risk- och compliance och varit advokat på 
DLA Nordic.
Invald 2019.

BRITTA VON SCHOULTZ

Kommunikationschef Riksbyggen. Tidigare 
arbetat bl.a. som presschef på Riksbanken 
och Åklagarmyndigheten samt även som 
strategisk kommunikationsrådgivare på 
Kreab Gavin Anderson. Har även en mång-
årig bakgrund som journalist på SVT och SR.
Invald 2015.

PETER STRÖM 

Chef för Client Coverage inom Stora 
Företag & Institutioner på Swedbank. Har 
innehaft ett flertal ledarpositioner inom 
Swedbankkoncernen, såväl i Sverige som 
internationellt.
Invald 2019.

ERICA LUNDGREN

Vd OK Västerbotten. Dessförinnan  
försäljningschef för Norrmejerier, affärs- 
områdeschef och dotterbolags-vd inom  
Proffice Sverige. Styrelseledamot i OK  
Marknadsservice samt OKQ8 Marknad.
Invald 2017.
 

ANNA TIBBLIN

Generalsekreterare för We Effect och  
Vi-skogen. Har tidigare varit regionchef  
i södra Afrika och Latinamerika, arbetat 
med biståndsutvärderingar i eget konsult- 
företag samt arbetat som journalist på 
dags- och branschtidningar.

ERICA LUNDGREN

Vd OK Västerbotten. Dessförinnan  
försäljningschef för Norrmejerier, affärs- 
områdeschef och dotterbolags-vd inom  
Proffice Sverige. Styrelseledamot i OK  
Marknadsservice samt OKQ8 Marknad.
Invald 2017.
 

ANNA CARLSTRÖM

Senior rådgivare inom medlemskommunika-
tion och ägarfrågor på Lantmännen. Tidigare 
medlemschef med en solid bakgrund i för-
eningen. Arbetar även med kommunikation 
inom Lantmännen Lantbruk och är verksam-
hetsledare för den ekonomiska föreningen 
Nordic Oats. Utbildad ekonomagronom. 
Invald 2021.
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politik. We Effect sitter med i styrelsen för Svensk Kooperation, som är en
intresseorganisation som samlar We Effects medlemsorganisationer. We 
Effect är dessutom aktiva i den av regeringen utsedda FAO-kommittén,  
Giva Sverige, Föreningen Riksinsamlingen (Världens Barn), Ideell Arena 
samt i Fairtrade Sverige.

ÖVRIG ICKE FINANSIELL INFORMATION

Samarbete med Vi-skogen
We Effect förmedlar Sida-medel till Vi-skogen, Insamlingsstiftelsen Vi Planterar 
Träd, för biståndsverksamhet i östra Afrika. Organisationerna delar administra-
tions- och marknadsavdelning samt generalsekreterare och samarbetar inom 
olika områden. Under 2021 har en rapport tagits fram tillsammans med Vi-
skogen: ”Klimaträttvisa”. Rapporten lanserades i december i ett webbinarium 
där fem toppolitiker medverkade, och har varit underlag till en gemensam 
debattartikel.

Kvalitetskod för insamlingsorganisationer
We Effect är medlem i Giva Sverige, ett gemensamt branschorgan för de 
svenska insamlingsorganisationerna. Giva Sverige har utarbetat en kvalitets-
kod för etisk och professionell styrning av organisationer vilken We Effect 
tillämpar. We Effect har under året ytterligare stärkt arbetet med kvalitets-
säkring genom att säkra transparenta administrativa system och policyer i 
all verksamhet. Arbete pågår kontinuerligt med att säkra att organisationen 
arbetar metod- och kvalitetsmässigt likadant i alla delar av världen. Från och 
med år 2013 granskas kodens efterlevnad av extern revisor. 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

We Effect arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor i regionerna tillsam-
mans med organisationens partnerorganisationer men även internt både på 
land- region- och huvudkontor. Under 2021 har vi till stor del arbetat hemma 
till följd av coronapandemin; reseförbud har rått under större del av året. En 
lärdom av pandemin är möjligheten att jobba ännu mer digitalt än tidigare. 
Därför har vi uppdaterat resepolicyn så att digitala möten alltid ska tas i 
beaktande för att på så sätt minska antalet resor och klimatpåverkan. Under 
hösten genomförde Sida CIVSAM ett miljöstickprov (Environment and Climate 
Change Review-follup) på hela organisationen och resultatet visar att vi har 
kommit långt i arbetet men att vi ska fortsätta att fokusera på området.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året har vissa organisatoriska förändringar skett på huvudkontoret  
där en stabsfunktion skapades och Human Resources enheten flyttades ut 
från den Administrativa avdelningen som även bytte namn till Management  
Support. Vissa organisatoriska förändringar har även genomförts på Mark-
nadsavdelningen.

Management Support
Management supportavdelningen består av två enheter: Finance och 
Organisationssupport och regelefterlevnad. Finance har under hela året 
fokuserat på implementeringen och nya arbetssätt i det nya ekonomisys-
temet. Under året tillträdde en ny ekonomichef. För avdelningen i övrigt 
har fortsatt stort fokus legat på digitalisering och att skapa förutsättningar
att arbete tillsammans digitalt i hela den globala organisationen. Vi har 
fortsatt arbetet med förbättrade rutiner för hantering av risker och upp-
följning av risker samt kopplingen mellan verksamhetsplanering och risk.

Marknadsavdelningen
I juni genomfördes en utvärdering av marknadsavdelningens organisation. 
Syftet var att följa upp i vilken utsträckning den nya organisationen hade 
uppnått de mål som fastställdes när omorganisationen beslutades i oktober 
2020. Målen var att säkerställa en välfungerande avdelning med tydliga roller 
och mandat, att vi når våra insamlingsmål, säkerställa effektiva arbetssätt och 
processer, förbättra arbetsmiljön för medarbetare och ge anställda utveck-
lingsmöjligheter och kompetensplaner.  
 Utvärderingen identifierade ett antal åtgärdsområden. Under hösten 
genomfördes ett arbete för att justera marknadsorganisationen utifrån de 
behov som identifierades i utvärderingen. Detta resulterade i en justerad 

organisation där två team ombildades till enheter och gränssnitten mot övriga 
avdelningar har förtydligats. Den justerade organisationen utgår ifrån hur 
arbetet ska bedrivas idag och de närmaste åren framåt, utifrån strategi och 
verksamhetsplan. Justeringarna innebär ingen övertalighet. Under hösten ge-
nomfördes insamlingskampanjen Hela Sverige mot hungerpandemin för andra 
året i rad. Kampanjen spreds i sociala medier och i medlemsorganisationernas 
egna kanaler till kunder och medarbetare. Kampanjen samlade in en (1) miljon 
kronor till We Effect.  
 Under 2021 har We Effect samlat in gåvor för 52 miljoner kronor. We Effects
medlemsorganisationer och andra företag står för 42 procent av insamlingen, 
Postkodlotteriet för 35 procent och privata givare för 23 procent.

Media och Påverkan
Avdelningens fokus var att stärka rätten till mat genom att öka stödet till 
småskaliga bönder och matproduktion i We Effects verksamhetsländer, såväl 
ekonomiskt som politiskt. Arbetet har fått stort genomslag. Vi påverkade re-
geringens position inför FN-toppmötet Food Systems Summit, där statsminis-
tern nämnde rätten till mat i sitt tal. Vi deltog i både nationella och globala
konsultationer inför toppmötet, och gav också stöd till våra partnerorganisatio-
ner att påverka sina respektive regeringar. Hela 43 länder tryckte på vikten av 
stöd till småskaliga bönder i sina anföranden.  
 I Sverige lämnade flertalet av riksdagspartierna in motioner om att öka 
jordbruksbiståndet, där flera av partierna använde sig i stor utsträckning av 
We Effects material. En viktig del av arbetet bedrevs tillsammans med våra 
medlemsorganisationer genom debattartiklar, digitala resor och podcasten 
”Schysst Mat”. Våra digitala resor har satt standard inom biståndsbranschen, 
och hyllats av medlemsorganisationer, politiker och tjänstemän inom Sida och 
UD. Avdelningen har också arbetat enträget med att försvara enprocentsmålet 
för biståndet, tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer. We Effects 
Brysselfunktion utvärderades och fanns vara en stor framgång och tillgång 
för organisationens arbete. Under slutet av året släpptes en ny faktarapport 
om klimaträttvisa, som slår fast att småskaliga bönder är i stort behov av 
insatser för klimatanpassning, men att de saknar sådant stöd i dag från såväl 
sina länder som det internationella samfundet. En viktig del av rapporten var 
Bondebarometern där 38 partnerorganisationer som samlar miljontals bönder 
vittnade om klimatkrisens effekter.
 Avdelningen har också fortsatt arbetet kring Kvinnokommissionen, FN:s 
stora årliga jämställdhetsmöte. 2021 deltog We Effect bland annat i ett  
jämställdhetsevent med Internationella Kooperativa Alliansen. Avdelningen 
har också koordinerat flera globala kampanjer, bland annat engagemang i  
”16 Days of Activism”.

Internationella avdelningen
Under året genomfördes en större justering av den interna organisationen 
på Internationella avdelningen. Avdelningen som i Sverige tidigare utgjordes 
av en tematisk enheten samt regionala programhandläggare med direkt rap-
porteringsansvar till avdelningschefen har kompletterats med en ny enhet, 
Program Support Unit, i vilken de regionala programhandläggarna nu ingår. 
En ny enhetschef tillsattes i maj för att leda den nya enheten.  
 Under året har ett stort fokus varit att genomföra en omfattande resultat-
orienterad uppföljning av We Effects pågående globala utvecklingsprogram, 
finansierat genom Sidas folkrörelseanslag, samt en fördjupad ”mid-term”-
rapportering till Sida CIVSAM av vårt femåriga program. Uppföljningen visar 
att det globala programmet bidrar till goda resultat och god måluppfyllelse, 
samt att verksamheten genom de omfattande anpassningar som gjorts av 
såväl We Effect som våra partner kunnat fortsätta att genomföras ända-
målsenligt också under den pågående coronapandemi. Ett annat fokus har 
varit att koordinera och stödja förberedelserna och planeringen inför den 
kommande programperioden (2023-2027) inklusive vår femåriga programan-
sökan som ska lämnas till Sida CIVSAM i september 2022. Utifrån We Effects 
globala strategi har nya region- och landstrategier utvecklats i samtliga 
regioner samt nya programformat, instruktioner, stödmaterial, strategiska 
ramverk och processplaner har tagits fram.

Södra Afrika – We Effects verksamhet i södra Afrika har under det gångna 
året, precis som i resten av världen, varit fortsatt drabbat av de strikta restrik-
tioner som införts till följd av den pågående Covid-19 pandemin. Andelen 

fullvaccinerade är fortfarande låg i regionen. I december var ca 20 procent
av befolkningen i Zimbabwe fullvaccinerade, ca 13 procent i Moçambique 
medan andelen fullvaccinerade i Zambia respektive Malawi var ca 4 procent. 
Tillgången till vaccin är god i stadsområden och dålig på landsbygden, men 
andra förklaringar till den låga vaccinationsgraden är misstro mot myndighe-
ter och skepsis mot vaccinet.  
 I Malawi har regeringen beslutat att stödja kooperativ som en viktig del i 
Malawi Vision 2063. Syftet är att uppnå inkluderande tillväxt och fattigdoms-
minskning. Initiativet stöds redan av ett storskaligt Världsbanken-projekt, 
Agriculture Commercialization Project. We Effect följer utvecklingen av 
regeringens politik eftersom det finns en risk att fokus kommer att hamna på 
bidrag och gåvor. Zambia genomförde ett val under året och oppositionsle-
daren Hakainde Hichilema valdes till ny president.  
 Zambia har under flera år upplevt en kraftig ekonomisk nedgång och 
krympande demokratiskt utrymme. Inledande uttalanden från den nye pre-
sidenten och hans administration inger hopp om ekonomisk återhämtning, 
förnyat fokus på småbönder, ökad demokrati och stärkt jämställdhet.
 Zambia presenterade en ny landpolicy som ökar säkerheten för markinne-
havet för alla zambier med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar och personer 
med funktionsvariation. Framgången är ett resultat av långsiktigt lobbyarbe-
te där We Effect tillsammans med partnerorganisationer, övriga civilsamhäl-
let och givarorganisationer varit delaktiga.  
 I Zimbabwe fortsätter det demokratiska utrymmet att krympa. Regeringen 
har uttryckt öppen fientlighet mot det civila samhällets organisationer.  
I november presenterade regeringen ett lagförslag som avsevärt utökar den 
statliga kontrollen över civilsamhällesorganisations verksamhet och finan-
siering. Regeringens åtgärder ses allmänt som ett försök att begränsa den 
offentliga debatten och diskussionen inför valet 2023.

Östra Afrika – Även verksamheten i östra Afrika påverkades stort av Covid-19 
pandemin. I Kenya, Uganda, Tanzania gjordes insatser av regeringarna för 
att se till att medborgaren återgick till skola och arbete samt kampanjer för 
att få medborgarna att vaccinera sig även om upptaget var lågt. Under året 
genomfördes val i Uganda där sittande president omvaldes för ytterligare fem 
år. I Tanzania utnämndes den första kvinnliga presidenten i regionen, Suluhu 
Hassan, efter den tidigare presidentens död. På regionkontoret har persona-
len fortsatt att arbeta hemifrån under större del av året och möten, stöd till 
partnerorganisationer och deltagande i olika forum inom regionen och globalt 
har skett digitalt.  
 Under året så startade ett nytt femårigt sidaprojekt Innovative Finance for 
Improved livelihood (IFIL) samt ett nytt avtal med FAO för att stödja kapacitets-
uppbyggnad av bondeorganisationer i Kenya.  
 Under året har regionen förbättrat hur vi arbetar med tillgången till bostäder 
och under året bildades 25 nya kooperativ, en ökning med 4 % jämfört med 
förra året, i enlighet med We Effect modellen. I Tanzania mobiliserades två 
kooperativ endast för kvinnor.
 Tillgång till finansiella tjänster är fortfarande en viktig del av regionens arbete 
och utvecklingen har gått från mindre spar- och lånegrupper till mer etablerade 
tjänster. Denna utveckling har varit nödvändig eftersom medlemmarna i de 
mindre grupperna har haft behov av större lån för att göra investeringar.  
 Regionen anordnade också två virtuella besök, ett för svenska riksdags-
ledamöter där parlamentsledamöter träffade en kenyansk bonde, och det 
andra besöket var en digital delegation av personal och medlemmar från våra 
svenska medlemsorganisationer till Kenya.

Latinamerika – Den pågående coronakrisen påverkade Latinamerika kraftigt 
även under 2021. FN menar på att undernäringen ökat med 30 % på ett år, 
att det drabbat framför allt kvinnor samt att regionen som helhet förlorat  
20 år av utveckling. Även We Effects arbete har påverkats av pandemin och
restriktioner och medfört att verksamheten behövt anpassas, inte minst 
genom att hitta nya innovativa och flexibla sätt att arbeta. Ett exempel på 
detta är det regionala projekt som syftar till att stärka partnerorganisationers 
möjligheter att arbeta med hjälp av digitala plattformar. Under året arbetade 
vi också med ett återhämtningsprojekt efter att två kraftiga orkaner ödelagt 
och satt en stor del av Centralamerikas landsbygd under vatten hösten 2021. 
Detta pilotprojekt har hjälpt runt 1 000 familjer att komma på fötter genom 
att återställa jorden, få nytt utsäde och teknisk rådgivning för att klimatan-

passa sina odlingar och odla miljövänligt. Starkt fokus har under året legat 
på att stärka kvinnors egenmakt i bred bemärkelse med särskilt fokus på 
ekonomiska rättigheter. En tydlig trend från förra året är att det demokratiska 
utrymmet fortsätter att krympa och rättsstatens principer urholkas. We Effect 
fasade ut sin verksamhet i Nicaragua efter 35 år när den nya lagen Ley No. 
1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros beslutades i landet.
Lagen innebär att alla som får finansiellt stöd från utlandet har en skyldig-
het att registrera sig som ”utländska agenter”. Även i Guatemala och El 
Salvador finns det förslag på liknande nya lagar som riskerar att förvärra 
situationen med det demokratiska utrymmet ytterligare.  
 Fredsprocessen i Colombia svajar betänkligt och landet ligger i topp i värl-
den när det gäller mord på människorättsförsvarare. En ljusglimt är att den 
första kvinnliga presidenten, med en progressiv agenda, valdes i Honduras. 
Internt har vi arbetat med att ta fram strategiska ramverk för programverk-
samheten såväl i varje verksamhetsland som för regionen. Utöver detta 
stärktes We Effects påverkansarbete genom flera allianser och samarbeten 
med viktiga regionala aktörer som exempelvis UN Women, det feministiska 
journalistnätverket LatFem, det akademiska nätverket CLACSO, Colom-
biagruppen i Sverige, samt de Brysselsbaserade nätverken OIDHACO och 
EULAT som driver påverkansarbete gentemot EU angående Latinamerika.

Europa – Region Europa följde utvecklingen av pandemin som resten av 
världen med kraftiga svängningar och rekord i antal smittade. Verksamheten 
har trots detta fortsatt i oförminskad fart med nya arbetssätt och digitala 
lösningar. Under året beviljades medel avsedda för Nordmakedonien av Sida 
CIVSAMs avdelning för Latinamerika och Europa. Projekt syftar till att stärka 
värdekedjor och koppla samman privata näringslivsaktörer med offentlig 
sektor och frivilligorganisationer för att med gemensamma krafter ta i tu 
med fattigdomen genom att utnyttja marknadens potential. För att stärka 
dialogen mellan det civila samhället och beslutsfattare i syfte att påverka 
landsbygdsutveckling, anordnades regionalt landsbygdsutvecklingspolitiskt 
forum under ledning av vår partnerorganisation Balkan Rural Development 
Network.  
 Stöd till minoritetsgrupper och landsbygdens kvinnors har fortsatt varit i 
fokus i regionens alla länder. I Moldavien har kvinnor anordnat marknader 
för att visa sina produkter och samarbetat framgångsrikt via sociala medier. 
Även i Albanien och Kosovo har partnerorganisationerna anordnat många 
träffpunkter för minoritetsgrupper och kvinnor på landsbygden. Ett flertal 
rundabordssamtal har förts med makthavare i syfte att synliggöra, skydda 
och att lyfta kvinnornas roll i familjen och samhället.  
 Projektet ”From Disability to Food Ability” från Radiohjälpen mottog 
en utmärkelse som delades ut av Filosofiska fakulteten i Nordmakedonien 
där We Effect skrevs in i 100 års jubileumsskriften som ett exempel på 
nytänkande och unikt projekt riktat till funktionsnedsatta personer och deras 
familjer på landsbygden.

Asien – I region Asien har Covid-19 restriktioner fortsatt slagit hårt mot den 
fattiga befolkningen. Avsaknaden av turism, begränsad rörlighet, och svårig-
heterna för marknadsutveckling har försatt alla länderna i finansiella kriser. I 
Sri Lanka räknar man med att minst en halv miljon människorhar halkat under 
den absoluta fattigdomsgränsen, vilket innebär en förlust av resultat för en
period av fem års fattigdomsbekämpning.  
 I Filippinerna har vi slutit nytt avtal med Agricord för två projekt med 
inriktning på utveckling av bondeorganisationerna. Ett av projekten kommer 
dessutom att samarbeta med akademin för att främja forskning om utsatta 
grödor. I Sri Lanka har vi kombinerat kooperativ utveckling med skydd för 
kvinnors rättigheter i ett projekt med multietniskt fokus. Det är en viktig 
insats i en post-konfliktregion, där våld mot kvinnor och konflikter mellan 
etniska grupper är vanligt. I Sri Lanka har We Effect belönats med pris för 
vårt kooperativa avancemang av den offentliga myndigheten för koopera-
tiv verksamhet. I Palestina har ett projekt med fokus på klimaträttvisa fått 
finansiering av det svenska konsulatet, där våra fem partnerorganisationer ar-
betar med de grupper som påverkas mest av klimatförändringar. I Palestina 
fortsätter vi också främja rätten till lek och fritid för barn i utsatta områden, 
genom projektet för utbyggnad av förskolor och lekparker.  
 Rätten till mat har präglat våra projekt särskilt under denna period, bland 
annat genom att analysera värdekedjor som kan ge mest utväxling för de 
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2021 2020 2019 2018 2017

Intäkter 350 559 346 443 364 471 328 605 340 703

Ändamålskostnader 307 285 301 745 331 460 299 573 315 828

Årets resultat 17 208 19 194 1 546 -2 403 -5 684

Antal anställda 199 205 225 201 191

mindre kooperativen, genom pilotinsatser för att utveckla finansiella tjänster 
och produkter, men också genom fortsatt utveckling av bostadsprogram-
men. Rätten till bostad ska innefatta allt från design av funktionella bostäder 
till att det finns möjligheter till försörjning både inom och i närheten av 
kooperativen.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Årets resultat efter finansnetto och ändamålbestämda medel uppgår till 17 
miljoner kronor. We Effect är en icke vinstdrivande organisation. Emellertid 
har styrelsen ansett det viktigt med ett eget kapital som en buffert för att alltid 
kunna garantera långsiktighet i verksamheten. Fondplaceringar är bokförda till 
anskaffningsvärde. We Effect kommer att ha en fortsatt låg risk i de finansiella 
placeringarna i enlighet med organisationens policy för konsolidering och
kapitalplacering. 
 Styrelsen föreslår att organisationens resultat i sin helhet balanseras i ny 
räkning.

Flerårsjämförelse, tkr

Finansiering av verksamheten
Totala verksamhetsintäkter under 2021 uppgick till 351 miljoner kronor. Vik-
tigt i finansieringen är gåvorna från företag och enskilda givare som uppgick 
till 52 miljoner kronor. De offentliga bidragen uppgick totalt till 286 miljoner 
kronor och bidragen från de icke offentliga organisationerna uppgick till 9 
miljoner kronor. 
 We Effect är en strategisk partner till Sida CIVSAM och en stor del av 
finansieringen utgörs av rambidraget, 188 miljoner kronor.

Ändamålskostnader
Volymen på våra ändamålskostnader uppgick till 307 miljoner kronor, inklusive
vidareförmedlade bidrag. Det ekonomiska stödet är störst till Afrika, 48 %. 
Stödet till Latinamerika motsvarar 26 %, Asien 12 %, Europa 5 % och Globalt 
2 %. Den opinionsbildande verksamheten samt övriga ändamålskostnader i 
Sverige uppgår till 7 %.

Förväntad framtida utveckling
I region Östra Afrika påbörjades i början av året en systemrevision av båda 
We Effect och Vi-skogen. Syftet med revisionen är att stärka och förbättra 
samarbetet med Vi-skogen i regionen. 
 Den nya programperioden för perioden 2023 – 2027 är under utveckling 
och ny ansökan till Sida CIVSAM ska skickas in i september.

Väsentliga händelser efter årets slut
Regeringens beslutade i april 2022 att minska anslaget till svenska organisa-
tioner i civilsamhället (s.k. CSO-anslaget) med 39% för att täcka kostnader för 
flyktingmottagandet från Ukraina. Beslutet får stora konsekvenser för oss och 
våra lokala samarbetspartner. We Effect arbetar tillsammans med våra partners 
för att ta fram handlingsplaner samt att minska fasta och rörliga kostnader på 
huvudkontoret, region- och landkontor för att hantera nedskärningen.
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Resultaträkning

Belopp i kronor Not 2021 2020

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Gåvor 3 52 144 801 55 234 590

Bidrag 294 678 332 288 171 239

Nettoomsättning 5 562 4 536

Övriga verksamhetsintäkter 4 3 730 417 3 032 306

Summa verksamhetens intäkter 350 559 112 346 442 671

Verksamhetens kostnader 5

Ändamålskostnader 6 -307 284 981 -301 745 422

Administrationskostnader 7 -19 857 633 -13 184 228

Insamlingskostnader -9 347 825 -11 551 292

Kostnad för sålda varor och tjänster – -5 385

Summa verksamhetens kostnader -336 490 439 -326 486 327

Verksamhetsresultat 14 068 673 19 956 344

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 8 5 228 418 5 012

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 8 176 274 144 706

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -10 225 290 -912 328

Summa resultat från finansiella investeringar 3 179 402 -762 610

Resultat efter finansiella poster 17 248 075 19 193 734

Övriga skatter -40 244 –

Årets resultat 17 207 831 19 193 733

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen 17 207 831 19 193 733

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  
från tidigare år 9 310 476 1 350 690

Ändamålsbestämning av medel -9 077 500 -9 310 476

Kvarstående belopp för året/ 
förändring balanserat kapital

17 440 807 11 233 947
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Det interna konsolideringsmålet är att det balanserade 
kapitalet ska vara mellan 75 procent och 150 procent av de 
totala baskostnaderna, vilka utgörs av administrations-, 
insamlings- och kommunikationskostnader samt en andel 
ändamålskostnader vilka uppgår till 10 procent. Härigenom 
finns tillräckliga reserver för att verksamheten ska kunna 
avvecklas på ett ansvarsfullt sätt om förutsättningarna för 
insamling och anslag kraftigt försämras. 
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Balansräkning

Belopp i kronor Not 2021 2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara 11 2 843 005 –

2 843 005 –

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 2 408 516 2 774 118

Inventarier, verktyg och installationer 13 857 234 1 142 614

3 265 750 3 916 732

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 14 41 057 332 36 835 572

Summa finansiella anläggningstillgångar 41 057 332 36 835 572

Summa anläggningstillgångar 47 166 087 40 752 304

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 918 269 649 792

Övriga fordringar 15 10 612 955 10 049 285

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 6 581 136 5 890 802

Summa kortfristiga fordringar 18 112 360 16 589 879

Kassa och bank 156 294 708 162 776 371

Summa omsättningstillgångar 174 407 068 179 366 250

SUMMA TILLGÅNGAR 221 573 155 220 118 554

Belopp i kronor Not 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat kapital 112 026 498 94 539 179

Ändamålsbestämda medel 9 007 500 9 310 476

Summa eget kapital 121 033 998 103 849 655

Avsättningar

Övriga avsättningar 17 645 154 645 154

Summa avsättningar 645 154 645 154

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 571 383 2 433 753

Skatteskulder 6 350 –

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 18 85 841 926 104 866 342

Övriga skulder 2 866 876 932 318

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 7 607 468 7 391 332

Summa kortfristiga skulder 99 894 003 115 623 745

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 573 155 220 118 554
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Kassaflödesanalys

2021 2020
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 17 248 075 19 193 733

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 587 250 1 079 064

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av verksamhetskapital 17 835 325 20 272 797

Förändringar i verksamhetskapital

Förändring av varulager – 1 899

Förändring kortfristiga fordringar -1 522 481 12 670 109

Förändring kortfristiga skulder -15 729 741 3 123 582

Kassaflöde från den löpande verksamheten 583 103 36 068 387

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 843 005 –

Förvärv i materiella anläggningstillgångar – -21 875

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -52 095 628 -8 142

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 47 873 867 142 748

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 064 766 112 731

Årets kassaflöde -6 481 663 36 181 118

Likvida medel vid årets början 162 776 371 126 595 253

Likvida medel vid årets slut 156 294 708 162 776 371

Rapport över förändringar i eget kapital

Ändamålsbe-
stämda medel  

Balanserat 
kapital

Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 9 310 476 94 539 178 103 849 654

Ändamålsbestämt 9 007 500 -9 007 500 –

Utnyttjande -9 310 476 9 310 476 –

Omräkningsdifferens -23 487 -23 487

Årets resultat – 17 207 831 17 207 831

Summa totalresultat -302 976 17 487 320 17 184 344

Utgående eget kapital 2021-12-31 9 007 500 112 026 498 121 033 998

Ovanstående belopp för ändamålsbestämda medel har ändamålsbestämts av givaren.

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredo-
visning. Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.
 
Redovisning av intäkter
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värde-
ras, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som 
har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva 
eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att 
organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren 
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller 
gåvor i form av aktier, fastigheter och konst som organisationen avser att 
sälja vidare redovisas intäkten vid gåvotillfället. En gåva som intäktsförts 
redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om 
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att sta-
digvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har upp-
fyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla 
bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. 
för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidra-
get är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av 
den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljnings-
tillfället.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär, till exempel en
realisationsvinst vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller 
erhållna försäkringsersättningar.

 
Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs. 
leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Redovisning av kostnader
Verksamhetskostnader består i huvudsak av ändamåls-, insamlings- samt  
administrationskostnader. Övriga kostnader härrör från löpande underhåll 
på anläggningstillstånd i utlandet. Ändamålskostnader består av kostna-
der som hänförs till föreningens uppdrag enligt stadgarna. De omfattar 
godkända projektkostnader för biståndsverksamheten samt kostnader 
som uppstår som en direkt följd av en aktivitet inom ändamålet, däribland 
kostnader för uppföljning, rapportering samt lokal revision. Till ändamåls-
kostnader härrörs även kostnader för opinionsbildande samt upplysande 
verksamhet i enlighet med organisationens uppdrag enligt stadgarna.
 Insamlingskostnader består av kostnader som härrörs till arbete med att 
samla in gåvor och bidrag från givare. I insamlingskostnader ingår kostnader 
för insamlingsmaterial, annonser, givarregister, insamlingskampanjer samt 
utskick. I administrationskostnader ingår centrala funktioner, som IT- och 

ekonomifunktion, personal, administrativa system, andra för organisationen 
gemensamma kostnader samt revisionskostnader. Gemensamma kostnader, 
s.k. samkostnader fördelas på verksamheten baserat på antal anställda per 
avdelning.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och 
liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Planer 
för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som förmånsbe-
stämda och de förenklingsregler som anges i BFNAR 2012:1 tillämpas. 
Pensionsförpliktelser har tryggats genom en överföring av medel till en 
pensionsstiftelse. I de fall stiftelsens förmögenhet understiger förpliktel-
sen redovisas en avsättning. I den fall stiftelsens förmögenhet överstiger 
förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Ersättningar vid uppsägningar redo-
visas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att avsluta en anställds anställning före den normala 
tidpunkten för anställningens upphörande.

Värderingsprinciper
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om 
inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upp-
tagits till belopp varmed de beräknas inkomma. Fordringar och skulder i 
utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över till-
gångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar: 3 år
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i utlandet, som klassificeras som inventa-
rier och överstiger ett prisbasbelopp, redovisas som inventarier. Inköpen 
bedöms vara bidragsfinansierade och bidragen minskar anläggningstill-
gångarnas anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar redovisas 
som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information 
är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med 
innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. Varje anläggningstillgång värderas som en 
tillgång. Anläggningstillgångar i form av mark och byggnader i utlandet har 
ej delats upp i komponenter eftersom de bedöms ha samma nyttjande-
period. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Mark Ingen avskrivning
Byggnader i utlandet 20 år
Inventarier 5 år
Immateriella tillgångar  3 år

Nedskrivning sker enbart vid bestående värdenedgång.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar.

Finansiella tillgångar
Långfristiga räntebärande tillgångar värderas till upplupet anskaffnings-
värde, med avdrag för eventuell nedskrivning. Alla tillgångar som innehas 
för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas som 
en post vid värdering enligt lägsta värdets princip, respektive vid ned-
skrivningsprövning. Nedskrivning görs om marknadsvärdet för hela port-
följen understiger anskaffningsvärdet och nedgången bedöms varaktig.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

NOTER  
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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NOT 2 Uppskattningar och bedömningar

We Effect gör uppskattningar och bedömningar om framtida utveckling. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

NOT 3 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2021 2020

Enskilda givare  12 160 016 13 727 179

Folksam 1 262 020 1 174 155

Fonus – 8 608

HSB och anslutna föreningar 2 653 663 3 413 881

KF, Coop och konsumentföreningar 11 618 992 10 442 111

Lantmännen 327 120 374 740

LRF 2 874 326 2 818 063

OK ekonomisk förening 192 535 103 800

Svenska Postkodlotteriet 18 000 000 19 802 380

Riksbyggen 2 040 192 2 015 692

Swedbank 500 000 522 535

Övrig insamling företag 515 937 485 174

Arv – 346 272

Summa gåvor 52 144 801 55 234 590

I ovanstående belopp ingår utdelning från Humanfond om 62 215 (68 716) kr.

Bidrag som redovisats som intäkt 2021 2020

Insamlade medel, icke-offentliga bidrag
Radiohjälpen 4 560 091 3 515 046

Forum Syd 2 552 827 –

Church of Sweden 1 011 858 –

Food and Agriculture Organization (FAO) 360 133 –

Svenska PostkodLotteriet, specialprojekt 92 328 2 512 457

Övriga bidrag 44 270 806 574

Summa insamlade medel, icke-offentliga bidrag 8 621 507 6 834 078

Bidrag från myndigheter, offentliga bidrag 2021 2020

Sida CIVSAM 187 576 658 188 956 946

EU 33 067 500 37 665 633

Sida Harare, Zimbabwe 10 632 852 8 794 342

Sida Addis Ababa, Ethiopia 10 499 243 2 392 975

Sida Lusaka, Zambia 8 235 253 3 386 058

Sida, EU Contribution 8 009 047 8 194 628

Sida Jerusalem, Palestine 7 138 626 –

Sida Maputo, Mozambique 6 597 229 20 801 214

Sida Guatemala City, Guatemala 4 102 783 5 750 625

Sida Bogota, Colombia 3 105 292 1 432 236

Sida Europe and Latin America 2 554 555 –

Sida Informationsanslag 2 469 564 2 650 592

AgriCord 2 068 223 1 119 694

Sida Dodoma, Tanzania – 25 148

Övriga bidrag – 167 070

Summa offentliga bidrag från myndigheter 286 056 825 281 337 161

Summa bidrag och offentliga bidrag redovisade 
i resultaträkningen 294 678 332 288 171 239

Totala insamlade medel består av följande 2021 2020

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 52 144 801 55 234 590
Icke-offentliga bidrag som har redovisats  
i resultaträkningen 8 621 508 6 834 078

Summa insamlade medel 60 766 309 62 068 667

NOT 4 Övriga verksamhetsintäkter 

2021 2020

Hyresintäkter 140 625 276 201

Lokala intäkter i utlandet 329 787 332 508

Övriga intäkter 3 260 005 2 423 597

Summa övriga verksamhetsintäkter 3 730 417 3 032 306

NOT 5 Personalkostnader

Medelantalet anställda 2021 2020

Sverige 40 43

Belgien 1 1

Region Europa 12 9

Region Asien 25 25

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte 
förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

Avsättningar
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är hänförliga 
till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är 
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskatt-
ningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar föreningens 
in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten och investe-
ringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras 
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut.

Eventualförpliktelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:
a)  en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som 

inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets 
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller

b)  när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser 
och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser.

Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket 
är växelkursen på balansdagen. Resultaträkningen är värderad till genom-
snittlig valutakurs under året.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom 
den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
 I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att
näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas 
från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ända-
målet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig 
näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsak-
lighetsprincipen är tillämplig.

NOT 1 Fortsättning NOT 3 Fortsättning

Könsfördelning i styrelse och  
bland ledande befattningshavare 2021 2020

Styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 6 5

Män 3 3

Summa styrelseledamöter på balansdagen 9 8

Generalsekreterare

Kvinnor 1 1

Män – –

Summa verkställande direktör 1 1

NOT 6 Ändamålskostnader

2021 2020

Region Östra Afrika

Kenya 11 381 007 9 253 158

Regionala projekt i Östra Afrika 13 972 855 12 917 325

Vi-skogen, vidareförmedlade bidrag 20 885 508 20 243 969

Tanzania 8 746 205 8 510 306

Uganda 7 712 120 6 338 696

Region Södra Afrika
Malawi 10 358 367 8 733 391

Regionala projekt i Södra Afrika 7 104 016 6 138 955

Moçambique 16 777 201 26 223 120

Zimbabwe 35 853 160 39 778 182

Zambia 14 483 727 12 521 248

Property Unit Zambia – 243 084

Region Latinamerika
Regionala projekt i Latinamerika 14 002 595 15 457 182

Bolivia 7 671 329 6 727 479

Colombia 7 347 836 3 406 177

El Salvador 9 162 178 12 892 256

Guatemala 30 111 897 21 494 708

Honduras 10 096 885 6 845 794

Nicaragua 1 070 716 6 353 920

Region Asien
Regionala projekt i Asien 2 427 131 4 230 232

Kambodja – 960 184

Palestina 17 873 950 11 326 209

Myanmar/Burma – 170 394

Filippinerna 7 927 592 7 169 171

Sri Lanka 9 495 043 9 596 217

Vietnam – 2 761 754

Region Europa
Regionala projekt i Europa 4 125 050 2 959 898

Albanien 2 556 173 2 580 131

Bosnien-Hercegovina 1 413 136 1 532 226

Kosovo 515 038 720 859

Makedonien 5 031 574 5 686 968

Moldavien 2 174 215 2 590 250

Globalt

Globala programmet 4 707 216 4 200 372

Summa projektkostnader 284 983 720 280 563 813

Övriga projekt m.m.

Opinionsbildande verksamhet i Sverige 12 854 671 12 681 880

Internationella avdelningen 5 354 255 3 975 134

Övriga projekt 4 092 335 4 524 594

Totala ändamålskostnader 307 284 981 301 745 422

Region Latinamerika 43 49

Region Södra Afrika 53 54

Region Östra Afrika 25 24

Summa anställda 199 205

2021 2020

Män 74 74

Kvinnor 125 131

Totalt medelantal anställda 199 205

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som 
understiger ett halvt prisbasbelopp 23 800 kr (23 250). Detta har gjorts 
med stöd av BFNAR 2006:11.

Löner och ersättningar 2021 2020

Tjänstgörande i Sverige

Löner och ersättningar 21 203 000 21 330 356

Sociala kostnader 8 651 005 9 856 308

Summa tjänstgörande i Sverige 29 854 005 31 186 664

Summan av löner och sociala kostnader för tjänstgörande i Sverige uppgår 
till 29 854 005 kr (31 186 664) varav pensionskostnader utgör 1 745 376 kr 
(3 685 363) under 2021.

Löner och ersättningar 2021 2020

Tjänstgörande i utlandet

Region Asien 7 387 653 5 466 743

Region Europa 3 120 427 2 638 217

Bryssel 684 996 901 725

Region Södra Afrika 14 728 720 14 375 922

Region Latinamerika 13 734 587 11 916 690

Region Östra Afrika 10 304 597 8 285 215

Summa tjänstgörande i utlandet 49 960 980 43 584 512

Summa löner och ersättningar 79 814 985 74 771 176

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. 
Totalt uppgår antalet volontärtimmar till 0 (0) under 2021.

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionsutfästelser är tryggade genom stiftelse hos Folksam (KP Pension 
& Försäkring). Under året utbetalda pensioner från stiftelsen uppgår till 
4 024 807 kr (4 188 612). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av 
stiftelsen uppgår per balansdagen till 68 923 969 kr (70 792 662). Tillgodo-
havanden i föreningens del i stiftelsen överstiger pensionsskulden med 
11 445 643 kr (17 939 815). I enlighet med överenskommelse med PRI 
Pensionsgaranti har pensionsutfästelserna tryggats genom kreditvärde-
försäkring till och med 31 december 2021. Som särskilt försäkringsvillkor 
gäller att pensionsstiftelsen ska ha en överkonsolidering, minimum 120 % 
(120%) av skulden.

Styrelse och ledande befattningshavare
I löner och ersättningar samt pensionskostnader ingår kostnader för  
Generalsekreterare. Löner och ersättningar uppgår till 787 049 kr (873 298).  
Pensionskostnader inklusive lagstadgad skatt uppgår till 662 142 kr (806 298).
Generalsekreteraren har följande villkor: ömsesidig uppsägning 6 månader, 
vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag mot-
svarande lön 6 månader.
 Inga ersättningar utgår till styrelsen. Utestående pensionsförpliktelser till 
styrelsen uppgår till 0 kr (0).
 Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
eller nyckelpersoner har inte förekommit. Föreningen har ett nära samar-
bete med medlemsorganisationerna, vilka bistår med råd inom respektives 
verksamhetsområde.

NOT 5 Fortsättning
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NOT 7 Operationella leasingavtal

2021 2020

Framtida leasingsavgifter förfaller enligt följande:

Förfaller till betalning inom ett år 2 763 950 2 902 727

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 9 944 693 12 364 580

Under perioden beräknade leasingavgifter 12 708 643 15 267 307

Framtida leasingkostnader avser lokaler och IT-utrustning. Nytt lokalavtal 
tecknades 2018 och gäller för 2019–2026. Kostnadsförda leasingavgifter i 
resultaträkningen uppgår till 2 866 237 kr (3 155 883 kr).

NOT 8  Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

2021 2020

Realisationsresultat samt övriga intäkter 5 228 418 5 012

Summa 5 228 418 5 012

NOT 9  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2021 2020

Ränteintäkter 165 241 144 706

Kursdifferenser samt övriga finansiella poster 8 011 033 –

Summa 8 176 274 144 706

NOT 10  Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 2020

Övriga räntekostnader -103 248 -139 591

Kursdifferenser samt övriga finansiella kostnader -10 122 042 -772 737

Summa -10 225 290 -912 328

NOT 11 Immateriella anläggningstillgångar 

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 2 145 850 2 145 850

Inköp 2 843 005 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 988 855 2 145 850

Ingående avskrivningar -2 145 850 -1 716 680

Årets avskrivningar – -429 170

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 145 850 -2 145 850

Utgående redovisat värde 2 843 005 –

NOT 12 Byggnader och mark 

2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 7 312 167 7 312 167

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 312 167 7 312 167

Ingående avskrivningar -4 538 049 -4 172 441

Årets avskrivningar -365 602 -365 608

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 903 651 -4 538 049

Utgående redovisat värde 2 408 516 2 774 118

Byggnader och mark i utlandet utgörs av egna kontor i Guatemala, 
Honduras, Kenya och Nicaragua.

NOT 13 Inventarier

2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 1 426 900 1 405 025

Inköp – 21 875

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 426 900 1 405 025

Ingående avskrivningar -284 286 –

Årets avskrivningar -285 380 -284 286

Utgående ackumulerade avskrivningar -569 666 -284 286

Utgående redovisat värde 857 234 1 142 614

NOT 14 Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav (tkr)
Anskaffnings-

värde
Marknadsvärde

bokslutsdag

Långfristiga värdepappersinnehav

Diskretionär förvaltning 41 057 332 41 651 379

Summa långfristiga värdepapper 41 057 332 41 651 379

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 36 835 572 36 970 178

Investeringar 52 095 628 8 142

Avyttringar -47 873 868 -142 748

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 057 332 36 835 572

Utgående bokfört värde 41 057 332 36 835 572

Värdepappersportföljen har värderats till det lägsta av upplupet anskaff-
ningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. I portföljen som förval-
tas av Swedbank ingår fonder och värdepapper. Omallokering sker inom 
angivna ramar utifrån ”policy för konsolidering och kapitalplaceringar”.

NOT 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2021 2020

Förutbetalda hyror 809 486 773 018

Upplupna intäkter 5 428 627 4 739 925

Förutbetalda kostnader inklusive regionerna 343 023 377 859

Summa 6 581 136 5 890 802

NOT 17 Övriga avsättningar  

2021 2020

Avsättning vid årets början 645 154 645 154

Årets avsättning – –

Summa 645 154 645 154

NOT 15 Övriga fordringar 

Specifikation av övriga fordringar 2021 2020

Fordringar – Partnerorganisationer i utlandet 7 998 691 4 823 660

Fordringar – Bidragsgivare – 3 973 493

Övriga fordringar 2 614 264 1 252 132

Summa övriga fordringar 10 612 955 10 049 285

NOT 20 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

2021 2020

Pensionsförbindelse 1 378 479 1 415 853

Bankgaranti 1 210 300 1 210 300

Summa eventualförpliktelser 2 588 779 2 626 153

NOT 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Regeringens beslutade i april 2022 att minska anslaget till svenska organi-
sationer i civilsamhället (s.k. CSO-anslaget) med 39% för att täcka kostna-
der för flyktingmottagandet från Ukraina. Beslutet får stora konsekvenser 
för oss och våra lokala samarbetspartner. We Effect arbetar tillsammans 
med våra partners för att ta fram handlingsplaner samt att minska fasta 
och rörliga kostnader på huvudkontoret, region- och landkontor för att 
hantera nedskärningen.

NOT 18 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 

Specifikation av skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2021 2020

Sida CIVSAM 6 735 010 18 885 484

Sida Info 141 294 165 858

Sida övriga bidrag 44 849 345 50 854 509

AgriCord 587 036 103 200

EU-bidrag 21 850 376 27 332 042

Övriga bidrag 11 678 866 7 525 250

Summa 85 841 927 104 866 343

Skuld till Sida samt andra biståndsgivare uppstår då erhållna bidrag mot-
tagits men verksamheten ännu ej genomförts.

NOT 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2021 2020

Övriga poster 1 081 319 3 765 105

Semesterlöner 2 251 946 2 313 181

Upplupna sociala avgifter 992 807 1 313 047

Regionerna 3 281 396 –

Summa 7 607 468 7 391 333
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för We Effect för år 2021. 
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi 
tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  
Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2021 som vi 
inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och 
generalsekreteraren som har ansvaret för den andra informationen. 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna informa-
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.
 I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i vä-
sentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa-
tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 
 
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. 
 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalse-
kreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalan-
den. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig-
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
 Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

	■ identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i  
 årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,  
 utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker  
 och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att  
 utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en  
 väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig  
 felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta  
 agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig  
 information eller åsidosättande av intern kontroll.

	■ skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll  
 som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder  
 som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att  
 uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

	■ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används  
 och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar  
 i redovisningen och tillhörande upplysningar.

	■ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekretera- 
 ren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis- 
 ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions- 
 bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som  
 avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande  
 tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar  
 slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i  
 revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i  
 årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana  
 upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.  
 Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till  
 datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller  
 förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

	■ utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet  
 i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen  
 återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt  
 som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förening-
ens resultat och ställning.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i We Effect, org.nr 802004-1524

Erik Albenius
Auktoriserad revisor

Hans Eklund
Förtroendevald revisor

Stockholm den 2022-06-01
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för We Effect för år 2021. 
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekrete-
raren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
 Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktori-
serad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt utta-
lande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 

grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller general-
sekreteraren i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot föreningen. 
 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot föreningen. 
 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktori-
serade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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Enligt FN:s globala mål ska fattigdomen vara utrotad 2030. Om det ska ske måste 
vi hjälpas åt. Vi vet att vår metod för bistånd, genom hjälp till självhjälp, fungerar 
och vi fortsätter att arbeta för världens fattiga. Vi hoppas att du vill vara med.

Läs mer om vad vi gör och vad du kan göra på 
weeffect.se och följ oss i sociala medier.

 BLI MÅNADSGIVARE 

Genom att ge regelbundet bidrar  
du långsiktigt för att förändring  
ska bestå.

GE EN GÅVA

Skänk direkt genom att gå in  
på weeffect.se eller swisha till  
90 10 018.

STÖD OSS SOM FÖRETAG 

Du kan stödja vår verksamhet  
genom att bli företagspartner.  
Gå in på weeffect.se/foretag  
så ser du våra olika erbjudanden.

PÅVERKA ANDRA

Genom att ta del av och sprida  
våra rapporter och kampanjer  
hjälper du oss så att fler nås av  
vårt sätt att minska fattigdom,  
genom hjälp till självhjälp.

Wilma Mendoza. Foto: Carlos Torrez
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Ditt stöd behövs för att utrota 
hunger och fattigdom!


