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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
WONSA, World of No Sexual Abuse, är en ideell organisation som grundades 2014. WONSAs vision är en värld utan
sexuella övergrepp. Vår mission är att genom behandling, forskning och utbildning ta fram och sprida insatser om
utsatthet för och lidande efter sexuella övergrepp i världen.
Organisationen består av insamlingsstiftelsen WONSA och av aktiebolaget Circuit AB. Insamlingsstiftelsen styrs av sina
stadgar och leds av en styrelse som arbetar på volontärbasis. Stiftelsen har ett 90-konto och granskas av Svensk
Insamlingskontroll. Inga vinstuttag kan göras ur stiftelsen. Stiftelsen äger Circuit AB, vars syfte är att på sikt kunna sälja
WONSAs specialistkompetens till närliggande områden med stark köpkraft, för att därigenom kunna inbringa medel till
WONSAs ändamål. Under 2020 hade Circuit AB en minimal verksamhet.
Verksamhetsområden
Verksamheten sker i fyra av varandra ömsesidigt beroende områden:
1.
2.
3.
4.

Behandling/kliniken
Forskning
Utbildning
Insamling & kommunikation

Vården för sexualbrottsutsatta brister över hela världen. Ett av WONSAs mål är därför att göra människorättsbaserad
sjukvård tillgänglig för sexualbrottsutsatta över hela världen.
Främjande av ändamålet
Stiftelsens syfte är att främja ökad kunskap om konsekvenserna av mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld
och sexuella övergrepp i synnerhet, samt att ge eller verka för stöd och behandling för människor utsatta för
mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld och sexuella övergrepp i synnerhet. Med behandling avses
psykologisk och därmed jämförbar behandling.
Väsentliga händelser
Sedan vår start 2014 har målen för de första fem åren varit att bygga innehåll och kopierbara koncept. Dessa mål är
uppnådda och vi har tagit fram kopierbara koncept både för specialistmottagningar och fortbildningar för
yrkesverksamma. Vi har nu kompetensen, kunskapen och metoden för att hjälpa både regioner och enskilda vårdaktörer
att öppna mottagningar över hela landet. Det övergripande målet för den nya femårsperioden är att skapa
organisatoriska och finansiella förutsättningar som möjliggör nationell och internationell expansion.
År 2020 var det första året på vår nya femårsperiod, och under året har vi genomfört flera strukturella förändringar för
att nå detta mål inom varje verksamhetsområde. Bland annat så har vi tagit fram tre olika behandlingsprogram på
kliniken, utformat ett utbildningsmaterial som kan användas för grundutbildning, fortbildning och specialistutbildning
på samtliga vårdnivåer, publicerat tre vetenskapliga artiklar, lanserat en ny hemsida och anställt en generalsekreterare.
Man har även i sin helhet flyttat verksamheten till Stiftelsen.
Vår ambition på kliniken var att alla de patienter som väntat längst i kö (sedan 2017) skulle få påbörja behandling under
året. Dessvärre kom beskedet att Stockholms Region med kort varsel skulle genomföra vissa förändringar för
primärvården, vilket påverkade vår verksamhet på ett sätt som tvingade oss att återigen stänga alla köer och stoppa
nyintag av patienter. Det blev därmed omöjligt att ta in nya patienter i samma takt som vi hoppades, och uppnådde
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därför inte vårt mål att ta in alla de patienter som väntat längst på vård.
Pandemin har även påverkat vår verksamhet. På grund av restriktionerna för att minska smittspridningen så har all
gruppverksamhet på kliniken satts på paus. På grund av hög risk för suicid och självskada bland patienter utsatta för
sexuella övergrepp så har vi dock tagit beslutet att ha all övrig verksamhet igång.
När året gick mot sitt slut hade vi över 900 personer i kö för behandling. Enligt WONSAs senast publicerade studie kan
80 procent av dessa antas redan ha försökt få hjälp inom den befintliga sjukvården. Dagligen kontaktas WONSA av
personer som vädjar om hjälp, och självmord har förekommit i väntan på behandling.
Situationen är akut ur såväl patient- och människorättsperspektiv. Sjukvården ska enligt lag vara jämlik, jämställd och
fördelas efter behov. Vi tycker att det är ovärdigt ett land som Sverige att låta sexualbrottutsatta lida i onödan: WONSA
har kopierbara koncept både för specialistmottagningar och fortbildningar för yrkesverksamma. Vi har kunskapen att
hjälpa både regioner och enskilda vårdaktörer att öppna mottagningar över hela landet.
Sammanfattningsvis har vi ändå trots covid-19 och trots fortsatt bristande finansiering lyckats genomföra vår ordinarie
verksamhet och tagit viktiga steg för kommande expansion. Dessvärre kvarstår ekonomiskt stabilitet: vår viktiga
verksamhet som räddar liv har skötts till 80 procent genom bidrag och gåvor. Vi vill därmed tacka er alla som har
bidragit med stöd och gåvor, de vårdgivare som har avtal med oss, och våra terapeuter och personal som alltid jobbar
mer än vad de får betalt för. Vi vill också tacka våra volontärer som har varit med och hjälpt till och gjort vårt arbete
möjligt! Sist men inte minst vill vi även tacka våra gamla styrelseledamöter, och välkomna de nya!

Framtida utveckling
Under den föregående femårsperioden har vi genom klinisk verksamhet i Stockholm och forskning tillsammans med
Karolinska Institutet lagt grunden för innehållet i vår verksamhet. Under nuvarande femårsperiod ska vår administration
bli femstjärnig, vår verksamhet finansiellt stabil, och vi ska ha påbörjat en etablering i minst ett annat land. År 2021 är
det andra året i denna andra och nuvarande femårsperiod.
Alla mål för 2021 syftar till att nå målet för innevarande femårsperiod. Målet för innevarande femårsperiod syftar i sin
tur till att skapa förutsättningar för att kunna nå målet för innevarande 15 årsperiod: Representation i alla världsdelar.
WONSAs utbildningsverksamhet är prioriterad under 2021, då den både har potential att bidra till minskad utsatthet för
och minskat lidande efter sexuella övergrepp, samt till intern ekonomisk stabilitet.
Resultat och effekter 2020 inom varje verksamhetsområde
Kliniken/behandling
Sedan WONSAs start år 2014 har organisationen byggt upp Sveriges största traumamottagning för
patienter i behov av icke-akut sjukvård efter sexuella övergrepp. Kliniken tar emot
patienter från 12 år och uppåt, oavsett kön eller när övergreppet ägde rum.
Behandlingsverksamheten skedde under 2020 på WONSAs specialistklinik i Stockholm.
På kliniken fanns under året en läkare och 17 behandlare (leg. psykologer, leg. psykoterapeuter och terapeuter).
Under året gjordes 3262 besök på WONSAs specialistklinik och 138 besök på NorA mottagningen, 423 läkarbesök
samt 146 gruppbesök. WONSA hade 231 patienter i behandling under 2020, varav dessa bestod av 14 män
och 217 kvinnor.
NorA mottagningen
Under året har WONSA utvecklat en modell för att ungdomar ska få snabb tillgång till behandling över hela landet.
Vi har testat processer och flöden för NorA mottagningen på kliniken på Stortorget i Stockholm.
Den riktar sig framförallt till ungdomar, men alla som har utsatts för ett enstaka övergrepp är välkomna,
oavsett ålder. Så snart vi har tillräckligt med resurser så kommer vi lansera konceptet över hela landet.
Metoden som används på NorA mottagningen bygger på resultaten från en behandlingsstudie
som är genomförd av WONSA i samarbete med Karolinska Institutet, som i oktober 2020
publicerades i Journal of Interpersonal Violence.
Riksavtalet möjliggjorde att WONSA kunde ta emot utomlänspatienter via primärvården
Vi kunde under 2020 ta emot utomlänspatienter via riksavtalet. Syftet med riksavtalet är att motverka ojämlik
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Forskning
Under 2020 presenterade WONSA tre vetenskapliga artiklar om skadeutveckling, behandling och sjukvårdstillgång
utsatta för sexuella övergrepp. Två av dessa blev publicerade under 2020, varav den sista färdigställdes under 2020
för personer men publicerades under 2021. Två av dessa studier var epidemiologiska studier.
Den tredje studien var WONSAs första behandlingsstudie, och världens första studie på Lifespan Integrations
PTSD protokoll – MLI.
Utbildning
WONSA har utbildat läkarstudenter på Karolinska Institutet och andra högskolestudenter om våld i nära relation,
sexuella övergrepp och ACEs sedan 2017. Under året har vi föreläst för 360 läkarstudenter på termin 9 och
för 80 ST-läkare i allmänmedicin.
Utbildningssatsningen TreBen
Under 2020 mottog WONSAs utbildningsverksamhet sitt största bidrag på 2.000.000 sek från Socialdepartementet
för att ta fram ett utbildningsmaterial. Utbildningskonceptet kallades för TreBen och baseras på kunskap om
bemötande, bedömning och behandling av personer med skador efter utsatthet för sexualbrott. Materialet
är baserat på befintligt kunskapsläge utifrån såväl kvinno- och stödorganisationers erfarenhet samt nationell och
internationell vetenskaplig evidens. Materialet och konceptet kan anpassas för olika vårdnivåer
och kan användas för både grundutbildning, fortbildning och specialistutbildning på samtliga vårdnivåer.
Under hösten 2020 testades materialet på kvinnohuset och socialtjänsten i Örebro, endoskopimottagningen på
Huddinge sjukhus, sjukhuskuratorerna på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge, traumaprogrammet,
Psykiatri Sydväst i Huddinge, på Bagarmossens och Hökarängens vårdcentral samt på ungdomsmottagningar.
Utbildningen fick i genomsnitt 4.6-4.8 i genomsnittsbetyg.
WONSAs ungdomssektion
WONSA startade en ungdomssektion! Under 2020 hölls ett första uppstartsmöte med vår ungdomssektion.
Två spännande projekt startades upp, som vi hoppas kommer att fortsätta under 2021. Vi har sökt
medel för dessa projekt, och inväntar finansiering för att kunna fortsätta arbetet.
Sex Edvocacy, en utbildning och kampanj utformad av ungdomar för ungdomar. Genom detta projekt vill vi
arbeta förebyggande, och på ett nytt sätt ta fram och sprida information om frågor som rör sex och närhet.
Kampanj riktad till ungdomar, kopplad till NorA mottagningen:
en kampanj för att nå ut till ungdomar och unga vuxna som har utsatts för en våldtäkt.
Syftet med kampanjen är att sprida information till unga om fördelarna och möjligheterna med
att söka hjälp direkt, efter den första våldtäkten, om man har blivit utsatt, och att inte vänta
eller försöka glömma det man har blivit utsatt för. Medelåldern innan våra patienter berättar
är 16 år, efter år av lidande, psykisk ohälsa och reviktimisering. Målet med projektet är skapa förutsättningar för
att fler ungdomar och unga vuxna som har varit utsatta för en våldtäkt ska få behandling,
och därmed bryta trenden för fortsatt ibland livslång psykisk ohälsa och risk för att utsättas igen.

FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Verksamhetsintäkter
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Soliditet %

2001-2012
5 806

1901-1912
957

1801-1812
768

1701-1712
825

1601-1612
593

493
1 780
31

-188
164
38

184
280
89

0
170
39

262
106
62

Orsaken till den ökade omsättningen är att den kliniska verksamheten har
flyttats över från dotterbolaget till stiftelsen i början av räkenskapsåret.
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat
249 677

Årets
resultat
-188 116

61 561

-188 116

188 116
493 054
493 054

0
493 054
554 615

61 561

Totalt
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RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

1, 2

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

3 476 558

25 001

2 329 055

931 785

5 805 613

956 786

-4 000 367
-1 258 927
-51 294
-5 310 588

-1 390 092
-76 714
0
-1 466 806

Bruttoresultat

495 025

-510 020

Rörelseresultat

495 025

-510 020

Insamlade medel
Rörelsens kostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Insamlingskostnader

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella tillgångar

3
3, 4

–

321 907

-1 971
-1 971

-3
321 904

Resultat efter finansiella poster

493 054

-188 116

Resultat före skatt

493 054

-188 116

Årets resultat

493 054

-188 116

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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BALANSRÄKNING

1

2020-12-31

2019-12-31

246 065
246 065

–
–

150 000
150 000

50 000
50 000

Summa anläggningstillgångar

396 065

50 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

254 260
38 684
23 133
266 427
582 504

25 000
–
3 139
–
28 139

801 438
801 438

85 835
85 835

Summa omsättningstillgångar

1 383 942

113 974

SUMMA TILLGÅNGAR

1 780 007

163 974

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5

6
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2020-12-31

2019-12-31

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

61 561
493 054

249 677
-188 116

Summa eget kapital

554 615

61 561

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

199 939
–
664 783
360 670

6 413
60 000
15 000
21 000

Summa kortfristiga skulder

1 225 392

102 413

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 780 007

163 974

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt Eget kapital

7
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Intäktsredovisning
Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras verksamheten och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld
till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som Stiftelsen lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I verksamheten finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som
ligger till grund för förpliktelsen.

Not 2

Insamlade medel

Allmänheten
Företag/Stiftelser
Bidrag från myndigheter

2020

2019

144 988
1 331 569
2 000 000
3 476 557

272 285
659 500
0
931 785
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Not 3

Medelantalet anställda

2020

2019

4

3

Leasingavtal

2020

2019

Förfallotid för framtida leasingavgifter
Inom ett år

70 734

70 734

2020-12-31

2019-12-31

987 000

987 000

100 000
1 087 000

0
987 000

Ingående nedskrivningar
Utgående nedskrivningar

-937 000
-937 000

-937 000
-937 000

Redovisat värde

150 000

50 000

500
128 652
39 377
100
100
150 000

500
68 028
2 830
100
100
50 000

2020-12-31

2019-12-31

41 367
225 060
266 427

0
0
0

Medelantalet anställda

Not 4

Not 5

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Lämnade aktieägartillskott
Utgående anskaffningsvärden

Dotterföretag
Circuit AB

Org.nr
556982-6265

Säte
Stockholm

Antal andelar
Eget kapital
Årets resultat
Kapitalandel
Rösträttsandel
Redovisat värde

Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald hyra
Upplupen intäkt
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not 7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31

2019-12-31

14 100
50 000
283 722
12 848
360 670

6 000
15 000
0
0
21 000

Upplupen kostnad redovisning
Upplupen kostnad revision
Upplupen lönekostnad
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 8

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under 2020 har pandemin med Covid -19 drabbat vårt samhälle hårt. Pandemin påverkar
klinikens arbete negativt genom ökad sjukfrånvaro hos våra behandlare och genom sjukdom hos
våra patienter. Den ökade generella stressen och kontrollförlusten som nu finns i samhället med
anledning av pandemin, försämrar våra patienters mående påtagligt. Våra patienter har ofta liten
marginal för ökad stress och självskadebeteenden är vanliga. Detta i kombination med sjukdom
och karantän båda bland personal och patienter, gör deras redan svåra situation än mer sårbar.
Behandlingarna har under Covid-19 har vissa ställts in, andra varit mindre intensiva vilket har
resulterat i längre behandlingstider. Då vår klinik till stor del drivs av konsulter och timanställda
så innebär pandemin inga större ekonomiska svårigheter för kliniken. Pandemin påverkar även
vår utbildningsverksamhet, där vissa utbildningar har fått skjutas upp och andra genomföras
digitalt. Pandemin har hittills inte nämnvärt påverkat vår forskning. Sammanfattningsvis bedömer
vi att pandemin inte är något hot mot Insamlingsstiftelsens verksamhet, även om viss verksamhet
behöver anpassas och vissa planerade aktiviteter har och kommer behöva, skjutas upp.
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Document signed by Karl Göran Swedin
Birth date: 11/08/1947,2021-05-18 10:25:59 CEST,
Clicked invitation link Carl Göran Svedin
Amazon CloudFront,2021-05-18 10:26:06 CEST,IP address: 90.226.130.189
Clicked invitation link Carl Göran Svedin
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-18
10:26:08 CEST,IP address: 90.226.130.189
Document viewed by Carl Göran Svedin
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-18
10:26:08 CEST,IP address: 90.226.130.189
Document signed by Karl Göran Swedin
Birth date: 11/08/1947,2021-05-18 10:26:55 CEST,
Clicked invitation link Carl Göran Svedin
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-18
10:27:00 CEST,IP address: 90.226.130.189
Document viewed by Carl Göran Svedin
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-18
10:27:00 CEST,IP address: 90.226.130.189
E-mail invitation sent to gita.rajan@wonsa.org
2021-05-17 14:43:36 CEST,
E-mail invitation sent to eravald@hotmail.com
2021-05-17 14:43:36 CEST,
E-mail invitation sent to lovisa.fhagerhavdelin@gmail.com
2021-05-17 14:43:36 CEST,
E-mail invitation sent to jenny@soderbergagentur.com
2021-05-17 14:43:36 CEST,
E-mail invitation sent to lena@hjalmrud.se
2021-05-17 14:43:36 CEST,
E-mail invitation sent to martin_edling@hotmail.com
2021-05-17 14:43:36 CEST,
E-mail invitation sent to carl-goran.svedin@esh.se
2021-05-17 14:43:36 CEST,
E-mail invitation sent to anna.wretholm@mooresweden.se
2021-05-17 14:43:36 CEST,
Clicked invitation link Martin Edling
Amazon CloudFront,2021-05-19 18:36:57 CEST,IP address: 85.230.180.37

Document signed by MARTIN EDLING
Birth date: 16/11/1972,2021-05-19 18:37:28 CEST,
E-mail invitation sent to jenny@soderbergagentur.com
2021-05-20 09:10:28 CEST,
Clicked invitation link Jenny Myrberg
Amazon CloudFront,2021-05-20 12:13:19 CEST,IP address: 83.185.38.83
Document signed by JENNY MYRBERG GIP
Birth date: 31/08/1965,2021-05-20 12:14:46 CEST,
E-mail invitation sent to anna.wretholm@mooresweden.se
2021-05-20 13:09:23 CEST,
Clicked invitation link Anna Wretholm
Amazon CloudFront,2021-05-20 13:09:53 CEST,IP address: 213.80.18.201
Document signed by ANNA WRETHOLM
Birth date: 26/02/1968,2021-05-20 13:11:29 CEST,
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