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Ordlista
2:4
De frivilliga försvarsorganisationerna kan ansöka om medel 
från anslag 2:4 Krisberedskap hos Myndigheten för samhälls - 
skydd och beredskap (MSB) för att genomföra uppdrag som 
stärker samhällets samlade krisberedskapsförmåga. Uppdragen  
ska utgå från behoven hos offentliga aktörer. För 2020 uppgick 
beloppet som de frivilliga försvarsorganisationerna kunde 
ansöka om till 80 miljoner kronor.

2:6
För att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera 
olyckor, allvarliga händelser och kriser kan ideella organisa-
tioner hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), söka medel för olika projekt. MSB anslår 33 miljoner 
kronor varje år genom anslag 2:6.

AVTAL
Efter utbildning till en specialistbefattning inom Hemvärnet 
eller som stöd till myndigheter och länsstyrelsen för upp-
gifter inom totalförsvaret, tecknar frivilliga ett avtal med dem 
man ska stödja.

CBRN
CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära 
hot och ämnen och Försvarsutbildarna rekryterar och genom-
för utbildningar riktade till frivilliga som är intresserade av 
att delta i CBRN-verksamhet. 

CRM
Ett av Försvarsutbildarnas digitala verktyg som stöd till för-
bundens administration i samband med olika verksamheter.

FRIDA
Försvarsutbildarnas affärssystem som innehåller medlems-
information, ekonomi, utbildning etc.

FRIVILLIGMEDEL
I regeringens årliga regleringsbrev för uppdrag och styrningar 
till Försvarsmakten finns en särskild budgetram för uppdrags-
ersättningar till de frivilliga försvarsorganisationerna och 
deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet. 
För 2020 uppgick beloppet till högst 116 miljoner kronor.

FÖRBANDSMEDEL
I regeringens årliga regleringsbrev för uppdrag och styr-
ningar till Försvarsmakten finns en särskild anslagspost för 
att finansiera Försvarsmaktens ordinarie utbildnings- och 
övningsverksamhet. Anslagsposten får användas då frivilliga 
försvarsorganisationer utbildar bland annat Försvarsmaktens  
anställda.

FÖRSVARSUNGDOM
Försvarsungdom är namnet på Försvarsutbildarnas  
ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten riktar sig  
till ungdomar mellan 15-20 år.

GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING  
FÖR FRIVILLIGA (GU-F)
En tvåveckorsutbildning för de som vill tjänstgöra på  
specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär 
grundutbildning sedan tidigare.

KOMBATTANT
Ordet kombattant kommer från franskans combattant som 
betyder stridande person. Enligt folkrätten har en kombattant 

rätt att delta i strid. Genèvekonventionen preciserar vilka som 
kan räknas som kombattanter. En kombattant måste bära  
uniform, armbindel eller på annat sätt visa på vilken tillhörig-
het han eller hon har, annars räknas personen som illegal 
krigsdeltagare enligt Haagkonventionen.

MILITARY CAMP
En kurs som riktar sig till gymnasieungdomar och som vill 
veta mer om de grundpelare som håller upp vårt samhälle  
vid kriser och krig: Försvarsmakten, de frivilliga försvars-
organisationerna, det svenska krisberedskapssystemet samt 
polisen och andra blåljusmyndigheter.

MILITARY WEEKEND (MW)
En prova-på-aktivitet som riktar sig till de som är 18 år eller 
äldre. Under tre intensiva dagar får man prova på det militära 
livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering 
av militär utrustning.

ORGANISATIONSSTÖD
I regeringens årliga regleringsbrev för uppdrag och styrningar  
till Försvarsmakten och MSB finns en särskild budgetram för 
att användas till stöd enligt 5§ förordningen (1994:524) om 
frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i 
form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. 

Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas  
förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera  
efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksam-
het, rekrytering syftande till nuvarande och kommande 
uppdrag samt verksamhetsutveckling.

OVERHEADKOSTNADER (OH)
Ska täcka administrativa kostnader i samband med ett upp-
drag, t ex framtagande av kursplan, kursledning, information, 
administration av deltagare, kursrapportering etc.

RIKSSTÄMMA (RS)
Riksstämman samlas varje år och utgör Svenska Försvars-
utbildningsförbundets högsta beslutande organ.

REGIONALISERING
Vid ett regionaliserat uppdrag ligger ansvaret för planering, 
genomförande och utvärdering av uppdraget på anordnande 
förbund. På så sätt ökar delaktigheten och aktivitetsnivån för 
både regionala och rikstäckande förbund.

RÄDDNINGS- OCH RÖJNINGSSTYRKOR
Räddnings- och röjningsstyrkor är en länsstyrelseresurs som 
ska kunna förstärka räddningsledare i fredstid, men även vid 
höjd beredskap och krig. Styrkan ska bestå av 30 personer och 
vara uppbyggd länsvis. Styrkan får utbildning i skogsbrands-
bekämpning. 

SKYDDSVAKT
Skyddsvakter som ska förstärka vissa civila myndigheters 
behov att skydda skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). 
Det kan vara byggnader eller andra anläggningar viktiga för 
totalförsvaret och rikets säkerhet, höjd beredskap eller krig.

ÖVERSTYRELSE (ÖS)
Överstyrelsen är Svenska Försvarsutbildningsförbundets 
ledningsorgan och verkställer Riksstämmans beslut.
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Utfallet av verksamhetsåret 2020 har högst 
påtagligt påverkats från konsekvenserna av 
covid-19. Det har gällt såväl möjligheterna 
till att fullfölja beställningar från Försvars-
utbildarnas uppdragsmyndigheter som för den 
förenings  anknutna verksamheten på egna medel. 
Verksamheter och aktiviteter har förskjutits, 
omplanerats, genomlysts och därutöver i flera fall 
tvingats ställas in för att inte riskera uppkomst 
av nya smittspridningskedjor. För Försvars-
utbildarnas kursgårdar, många funktionärer och 
kursdeltagare har det inneburit långtgående 
prövningar. Pandemin har också inneburit att 
Försvarsutbildarnas formella grundstruktur, som 
via årsstämmor ger medlemsinflytande över 
föreningar och förbund, i flera fall förskjutits in 
i 2021 likt fallet för Försvarsutbildarnas högsta 
beslutande organ – Riksstämman. 

När samhället prövas behövs  
en stark frivillighet
Försvarsutbildarna har under året parallellt med  
uppdrag och föreningsangelägenheter bidragit med  
ett omfattande stöd till samhället för att motverka  
effekterna av pandemin. Det har skett genom  
medlemmar som transporterat covid-patienter och 
provtagningsutrustning, via förbund som givit materi-
ellt stöd och handräckning till olika sjukhus, inventerat 
skyddsutrustning vid myndigheter och ställt kris-
kommunikatörer till förfogande. På uppdrag av  
MSB organiserade vi en samordningsfunktion på  
Försvars utbildarnas kansli för samtliga frivilliga 
försvars organisationers räkning för att kanalisera och 
omhänderta förfrågningar från myndigheter, läns-
styrelser och regioner. Vidare har vi genom informa-
tionsinsatser och genom våra medlemmar bidragit till 
förankring av statsmakternas rekommendationer och 
givit mänskligt och logistiskt stöd till enskilda. 

Ansvariga samhällsaktörers efterfrågan på frivilligstöd 
i kampen mot pandemin har inte bara varit begränsat  
till de i förväg rekryterade, utbildade och i avtal 
placerade frivilliga utan har också varit av mer ad-hoc 
karaktär. I somras löste vi det genom att bland annat 
nyttja medlemmar som befann sig under utbildning 
eller var färdigutbildade och tilltänkta framförallt för 
sjukvårdsbefattningar inom Hemvärnet. Det har givit 
den enskilde utveckling och mening under kursuppe-
hållen samtidigt som det varit till nytta för samhället.

Försvarsutbildarnas egna medel
Inför verksamhetsåret 2020 anvisade Riksstämman en 
budget på egna medel om – 1,67 mkr att tas ur tidigare 
gjorda avsättningar. Pandemins utbrott bidrog dock 
till ökande osäkerheter kring följdeffekter och konse-
kvenser för såväl den upprättade budgeten som för 
Försvarsutbildarnas likviditet. För att hantera två 
längre perioder med uppehåll i den fysiska kursverk-
samheten och utebliven/reducerad OH gjordes relativt 
tidigare år en större vinsthemtagning ur Försvars-
utbildarnas värdepappersportfölj samtidigt som under - 
hållsplanen på fastigheten Karlavägen 65 pausades.

Resultatet för helåret, bortrensat årliga fluktueringar 
i värdepappersportföljen, blev efter en mycket stram 
ekonomisk återhållsamhet, uteblivna kringkostnader 
och korttidspermitteringar på kansliet ett överskott 
om 3 mkr. Överskottsbeloppet balanserar 2019 års 
minusresultat om 2,1 mkr och möjliggör långsiktig 
värdebeständighet i värdepappersportföljen. Därmed 
kan Försvarsutbildarna fortsätta satsningar i och med 
ett nytt försvarsbeslut och det verksamhetsutrymme 
som uppstår för frivilligheten inom Försvarsmakten 
och civilt försvar.

Trots extraordinära omständigheter  
– ett fullt godtagbart resultat
Sammantaget har Försvarsutbildarna för verksamhets-
året 2020, trots pandemin, kunnat lösa uppdrag och 
beställningar för 43,4 (58) mkr varav 36 (47,2) mkr på 
frivilligmedel och 2:4 anslaget. För dessa medel har 
Försvarsutbildarna fullföljt 225 (400) beställningar 
vilket motsvarar ungefär 60% av inför året erhållna 
uppdrag. Sammantaget har 9 900 (13 500) medlemmar 
och frivilliga deltagit i centrala och regionaliserade  
uppdrag inklusive Försvarsungdom och med totalt över 
400 instruktörer ingående i olika kursledningar. Givet 
de omständigheter som varit rådande är Överstyrelsen 
av uppfattningen att resultatet från året är fullt godkänt. 

En framgångsfaktor för fullföljandet av myndigheternas 
beställningar, vid sent tillkommande restriktioner och 
förändrade kursplatser, har varit tillgången till våra 
kursgårdar samtidigt som dessa ekonomiskt svårt 
påverkats av pandemins konsekvenser.

En särskild utmaning finns nu inför 2021 med att åter-
starta förenings- och uppdragsverksamheten samt att 
medlemmar som befinner sig i utbildningstrappan mot 
avtal slutför sina respektive utbildningar. Likaså är det 
helt avgörande att aktivitetsnivån återtas i det som är 
motorn för Försvarsutbildarnas samlade verksamhet – 
styrelserna på förenings- och förbundsnivå. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Digitalisering ger nya möjligheter  
och är här för att stanna
Flera av uppdragsmyndigheternas beställningar men 
också aktiviteter på egna medel har utvecklats under  
året för att kunna genomföras helt eller till delar 
digitalt. Erfarenheterna är positiva och lösningen 
attraherar inte bara tidigare medlemmar utan också 
nya och breddade grupper till möten, föreläsningar 
och utbildningar. Möten människor emellan kommer 
dock aldrig att kunna ersättas för exempelvis utbild-
ningssituationer som syftar till att träna frivilliga att i 
samverkan nå effekt i ett större sammanhang. Men för 
teoretiska utbildningsmoment som ger förutsättningar 
för att interagera kan och behöver digitaliserade verk-
tyg prövas. Det här är en utveckling som påskyndats av  
pandemin och som kan förenkla den frivilliges vardag 
samtidigt som den bidrar till en ökad kostnads-
effektivitet. Digitaliseringen är en utveckling som 
Försvarsutbildarna generellt bejakar om än ej okritiskt.

Efter Riksstämmans 2018 beslut om regionalisering 
har den interna verksamhetsprocessen kontinuerligt  
utvecklats för att uppdrag ska kunna föras närmare 
förbunden. I stort är nu Försvarsutbildarnas all 
beställd verksamhet regionaliserad utom viss fortsatt 
centralt hållen funktionärs- och instruktörsutbildning.  
I dialog under de regionala samordningsmötena med  
och mellan förbund koordineras och samordnas 
beställningar för rekrytering, utbildning, informations-
aktiviteter och totalförsvarsinformation. 

Under året har fortsatt utveckling och modifiering 
skett av framförallt CRM ungdom men också på de 
tidigare driftsatta delarna CRM kurs, utskick och event. 
Vidare har ett ekonomiadministrativt IT-stöd utvecklats  
för lättnad och effektivisering av administrativa 
rutiner för förbund. Införandet påbörjas under 2021 
med elektronisk fakturahantering och central arvodes-
utbetalning.

Ett mer jämställt Försvarsutbildarna  
för fortsatt utveckling
De senaste årens positiva uppåtgående trend i antalet 
nya medlemmar har beklagligtvis under pandemiåret 
brutits. För Försvarsungdom har det i likhet med annan  
ungdomsverksamhet i samhället synts i antalet aktiva 
försvarsungdomar även om den centrala rekryterings-
kampanjen som genomfördes under andra halvåret 
varit mycket framgångsrik med nästan ettusen intresse-
anmälningar. Även om det är olyckligt, om än i spåren 
av pandemin fullt förståeligt, med en numerär total 
nedgång fortsätter dock den procentuella andelen 
kvinnor vara ökande vilka nu uppgår till 17,5% av 
medlemskåren. 

Totalt nyrekryterades drygt 2 000 nya medlemmar 
vilket är imponerande sett till omständigheterna. 
Fortsatt visar dock statistiken på att uppmärksamhet 
behöver riktas på att behålla befintliga medlemmar 
eftersom året slutade i en nettominskning på drygt  
800 medlemskap. 

Pilotprojektet med en för de frivilliga försvars organisa - 
tionerna av oss sammanhållen informatörsutbildning 
avsedd för de funktionärer som möter nya medlemmar 
kommer att kunna skapa förutsättningar för förbund 
och föreningar att bättre möta medlemmens förvänt-
ningar. Med kursen kommer en likvärdig information 
om frivilligheten, vad ett medlemskap kan inrymma 
och en grundläggande orientering om säkerhetspolitik  
kunna nå ut på bredden. Det handlar om medlemskap  
som formas kring individers ambitionsnivå och som 
till engagemangsgrad kan omfatta frivilligavtal, 
funktionärsbefattningar, intresse som kursdeltagare, 
rekryterare, utbildare eller som allmänmedlem.

Med ett nytt försvarsbeslut kommer nya och ett ökande 
antal uppdrag och beställningar inom såväl de militära 
som civila områdena. Denna utveckling kommer att  
innebära behov av nya och fler funktionärer, instruk-
törer och kursledningar samt fortsatt aktiva förbund 
och föreningar. Utmaningar saknas dock inte varför  
ÖS fortsatt verkar för en utveckling där frivillig-
medlemmen sätts i centrum som del av Riksstämmans  
tidigare beslut om regionalisering. Vi behöver också 
fortsatt utveckla Försvarsutbildarna till ett mer 
jämställt förbund och där verksamhetsutbudet bland 
förbund och föreningar tillgodoser såväl våra sam-
arbetande civila myndigheters som Försvarsmaktens 
behov och till nytta för alla aktiva försvarsutbildnings-
medlemmar.

Verksamhetsåret har även innefattat nyutveckling av 
det totala verksamhetsutbudet. För stödet till det civila 
försvaret har en första räddnings- och röjningsstyrka 
utbildats som förutom insatser vid skogsbränder och 
översvämningar utgör en regional förstärkningsresurs 
inom befolkningsskyddet. Med tilläggsklossar som 
sjukvård, farliga ämnen, miljö och hälsa samt språkstöd 
kan flera av Försvarsutbildarnas rikstäckande förbund 
komma att involveras i det civila försvaret. Vidare 
har Försvarsutbildarna certifierats för att genom 
Militärpolisförbundet rekrytera och utbilda civila 
skyddsvakter för som ett första steg krigsplacering i 
Länsstyrelser, hos Tullverket och Trafikverket. Med 
den som pilotprojekt införda informatörskursen för att 
möta nya medlemmar har Försvarsutbildarnas totala 
verksamhetsutbud ytterligare utökats. 

Med det annorlunda år som gått och som nu lämnats  
bakom oss vill Överstyrelsen särskilt lyfta fram 
det samhällsviktiga och goda arbete som Försvars-
utbildarnas alla frivilliga runt om i landet genomfört 
– funktionärer i styrelser och arbetsgrupper, inom 
Försvarsungdom, som utbildare och informatörer, i 
roller som rekryterare, som elever mot avtal och i andra 
utbildningar och inte minst som enskilda medlemmar 
till stöd för utsatta i spåret av pandemin. Tillsammans 
har vi bidragit till ett fullgott slutresultat för 2020. Låt 
oss också samtidigt skänka en tanke till alla de som 
efter pandemins härjningar men också av andra skäl 
inte längre finns med bland oss Försvarsutbildare.
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Specialistavtal för Hemvärnet

Kategori Antal befattningar 
(HKV 2018-10-01)

Årligt behov
(Direktiv FM2013-1109:1)

Examinerade Anteckning

CBRN-personal 52 1) 9 6 grupp-
chefer

1) Tillkommer utbildningsuppdrag för 24  
CBRN gruppchefer och ställföreträdande.

Fältartister I årlig dialog I årlig dialog 29 Varav 14 för internationella spelningar och  
9 regissörer.

Fältkock 192 20 2) 18

Informationsbefäl 40 4 2) -

Pionjärer 36 4 - Försvarsutbildarna har utbildnings- men ej 
rekryteringsansvar.

Sjukvårdspersonal 691 1) 88 12 stf/ 
gruppchefer

42 hemvärnssjukvårdare har fullgjord GK1.  
1) Tillkommer utbildningsuppdrag för 141  
ställföreträdande sjukvårdsgruppchefer.

Summa 1 011 101+24 2) 65

Kommentar:
Omfattande begränsningar som följd av pandemin har inneburit att full befattningsutbildning inte kunnat 
genomföras inom kategorierna CBRN, informationsbefäl, pionjärer och sjukvårdspersonal. 

2) I Försvarsmaktens (FM) direktiv för rekrytering utgivet 2013 regleras det årliga inriktningsmålet för Försvars-
utbildarnas befattningar i försvarsmedicin, CBRN samt pionjärer. För informationsbefäl och fältkockar har  
Försvarsutbildarna som eget rekryteringsmål 4 informationsbefäl och 20 fältkockar.

Avtal för civila myndigheter och länsstyrelser

Kategori Totalt behov Tillgång Anteckning

CBRN-personal 32 68 Bemanning till Sjöfartsverket, Trafikverket och 
Transportstyrelsen.

Hälsoskyddspersonal 20 23 Bemanning till länsstyrelserna i Norrbotten 
och Värmland.

Kommunikatörer 80 96 Bemanning till MSB, Jordbruksverket samt 
länsstyrelserna i Gävleborg, Halland,  
Kronoberg, Skåne, Stockholm och Uppsala.

Förstärkningsresurs kärnteknisk  
olycka Hallands län

35 37 Försvarsutbildarna har administrationsansvar 
men ej rekryteringsansvar. (Benämndes tidigare 
som regional resursgrupp Halland).

Förstärkningsresurs kärnteknisk  
olycka Uppsala län

20 - Länsstyrelsens behov har tydliggjorts i slutet 
av 2020. Bemanning av det nya behovet  
kommer att göras 2021.

Räddnings- och röjningsstyrka 30 18 Bemanning till Länsstyrelsen i Uppsala län.

Summa 217 232 1)

Kommentar:
En helt ny modell för civila avtal har tagits fram under 2020. Modellen har fullt ut tillämpats för räddnings- och 
röjningsstyrkan. 

1) Till viss del har den nya modellen tillämpats för kommunikatörer, men pandemin har medfört att arbetet 
prioriterats ner under 2020. Tillgångssiffrorna ska därför ses som osäkra med undantag för Förstärkningsresurs 
kärnteknisk olycka Hallands län och Räddnings- och röjningsstyrka. Under inledningen av 2021 har arbetet  
återupptagits på bredare front.

Rekrytering, utbildning och avtal 
Försvarsutbildarna rekryterar, utbildar och skriver 
avtal för både Försvarsmaktens, det civila försvaret 
och krisberedskapssystemets behov.

AVTALSREKRYTERING
Rekryteringsnivåerna styrs av beställarna och är även 
kopplade till antalet utbildningsplatser.
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Kommentar:
Nedgången i antalet medlemmar kan förklaras med 
att verksamheten som kunnat genomföras under 2020 
begränsats kraftigt av pandemin. 

Medlemsutveckling
2015-2020
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ÖVRIG REKRYTERING
I slutet av augusti 2020 genomförde Försvarsutbildarna  
en bred satsning på ungdomar genom flera regionala 
förbund i form av brevutskick och annonser i sociala 
medier. Kampanjen som bestod av fyra nyproducerade 
filmer och resulterade i 960 intresseanmälningar 
till fysiska och/eller digitala informationsmöten. Då 
verksamheten stängdes ner kort därefter på grund av 
restriktionen var förutsättningarna att fullfölja rekry-
teringen begränsad. Annonsen på Facebook visades 
minst 551 700 gånger och hade 11 155 länkklick.

MEDLEMSREKRYTERING 
• Under 2020 har antalet medlemskap minskat med 

822 st, (-2,99%).
• Totalt antal medlemskap 26 699 st.
• Vuxna har minskat med 531 st, (-2,22%):  

Totalt 23 428 st. 
• Ungdomar (15-20 år) har minskat med 291 st, (-8,2%):  

Totalt 3 271 st. 
• Det finns totalt 2 131 nyrekryterade medlemmar. 
• Antalet kvinnor i Försvarsutbildarna är 4 695 st 

(17,58% av antalen medlemmar).
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UTBILDNING 
I tabellerna ingår all utbildningsverksamhet som  
sker på uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. Utöver detta så 
genomför förbund och föreningar viss utbildnings-
verksamhet med egna medel som inte redovisas här.

Utbildning militära försvaret 
Försvarsutbildarna genomför utbildning på både 
frivilligmedel och förbandsmedel. Beställningar av 

verksamhet som är bekostat av frivilligmedel utgörs 
framförallt av den grundläggande soldatutbildningen 
för frivilligpersonal (GU-F), totalförsvarsinformation 
samt befattnings- och instruktörsutbildningar inom 
ramen för våra avtalsområden. Beställningar bekostade 
av förbandsmedel utgörs bl a av Military Weekend, 
kombattantutbildningar och Media Gaming. 

Kommentar:
Pandemin har inneburit ett omfattande arbete för omplanering och anpassning av kursverksamheten, ibland  
i mycket sena skeden och med osäkra beslutsunderlag. Kursgårdarna har här varit en framgångsfaktor när 
förläggningsstöd av olika skäl inte kunnat erhållas från Försvarsmakten. Ett flertal kurser och konferenser har 
därutöver genomförts i digital form och därmed kunnat säkerställas. 

Försvarsutbildarna har genomfört 11 av 16 GU-F:ar. De kurser som inte genomförts, har ställts in av pandemi-
relaterade skäl. Processen där den enskilde kursdeltagaren inför en GU-F har utbildningsavtalet klart före 
kursstart har fungerat bättre visavi tidigare år. Försvarsutbildarna ser dock ett fortsatt stort behov av att se över 
antagnings processen för att möjliggöra ett tidigareläggande av GU-F. Förbundens och kurschefers engagemang 
för enskilda sökanden har varit en avgörande faktor för att myndigheten ska ha slutfört utbildningsavtalen före 
kursstart.

Under året har Försvarsmaktens behov av kombattantutbildningar varit fortsatt stort. Utbildningarna genom - 
förs för civil personal tillhörande både Högkvarteret (HKV) och andra förband. Kurserna har omvittnat god  
måluppfyllnad, vilket framgått av utvärderingar och kursbesök.

Antal 
kurser

Benämning Antal 
deltagare

1 (1) CBRN – grundkurs 9 (24)

1 (1) CBRN – gruppchef  grundkurs 6 (7)

1 CBRN – operatör 9

1 (1) Central utbildningskonferens 39 (74)

1 (1) Funktionärskurs – utbildning 6 (18)

1 Personlig tränare, fysisk träning 4

1 (1) Fältartist – fältregissörskurs 9 (8)

1 (2) Fältartist – fördjupningskurs 14 (16)

1 (2) Fältartist – grundkurs 6 (21)

1 (2) Fältartist – repetitionskurs 10 (17)

2 (2) Fältkock – grundkurs 18 (23)

2 (5) Försvarsmedicin – grundkurs 1 42 (131)

2 (4) Försvarsmedicin – gruppchef   
grundkurs

12 (22)

1 (1) Försvarsmedicin – instruktör  
blockutbildning

10 (7)

1 (1) Försvarsmedicin – instruktör  
fortbildning, nätbaserad utbildning

33 (13)

1 (1) Försvarsmedicin – instruktör 
grunder

3 (4)

1 (1) Försvarsmedicin – instruktör  
gruppchef

3 (3)

2 (1) Försvarsmedicin – instruktör GU-F 9 (18)

11 (16) Grundläggande soldatutbildning  
för frivilliga, GU-F

234 (430)

Antal 
kurser

Benämning Antal 
deltagare

1 (1) GU-F konferens 38 (50)

2 Informatör – introduktionsutbildning 
för nya medlemmar

18

1 (1) Instruktör – CBRN fortbildning 8 (11)

2 (2) Instruktörskurs – tillämpning  
ungdom

4 (7)

1 (2) Kassörsutbildning 4 (14)

19 (16) Kombattantutbildning inkl GSU 361 (381)

3 (5) Media Gaming och mediaspel  
(Geltic Bear)

510 (414)

9 (44) Military Weekend 142 (700)

2 (9) Militär insatschefsutbildning och 
skyddsvaktsutbildningar

230 (355)

8 Regionala utbildnings- och  
samordningskonferenser

131

1 (1) Stridsutbildning för specialister  
i Hemvärnet

20 (11)

2 (2) Totalförsvarsinformation  
– fördjupningskurs

21 (22)

8 (6) Totalförsvarsinformation – grundkurs 126 (58)

1 (1) Ungdomsledare – fördjupningskurs 27 (22)

1 (4) Verksamhetssäkerhet 13 (34)

1 (1) Vintertjänst – fördjupning 19 (8)

2 (2) Vintertjänst – grunder 32 (34)

Summa 1 193
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Utbildning civila försvaret 
Försvarsutbildarna utbildar individer till avtal inom 
det så kallade 2:4 uppdraget samt bjuder in till före-
läsningar för att lösa uppgifter inom 2:6 uppdraget  

(För din säkerhet!). Utbildningen finansieras av MSB 
men sker med en myndighet eller länsstyrelse som 
dialogpartner och behovsställare.

Antal kurser Benämning Antal deltagare

1 (1) CBRN – civil fördjupningskurs 2 (12)

1 (1) Funktionärskurs – allmän 13 (20)

32 (102) För din säkerhet! 1 158 (5 254)

1 (1) För din säkerhet! – kontaktperson (POC) 8 (6)

1 (5) Grundkurs krisberedskap 14 (91)

1 (2) Informatör – För din säkerhet! 16 (34)

1 Instruktör – krisberedskap 7

1 Instruktör – skogsbrandsbekämpning 5

9 (11) Utbildning Tullverket Redovisas ej

1 (2) Krisberedskap – grunder 16 (24)

1 (1) Kriskommunikatörer basorganisation – fördjupningskurs 9 (16)

1 (1) Kriskommunikatörer basorganisation – grundkurs 23 (20)

1 Kurschefskurs – civil 9

1 Miljö och hälsa basorganisation – fördjupningskurs 7

1 Skogsbrandsbekämpning – grundkurs 18

1 (1) Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret 23 (14)

Summa 1 315

Kommentar: 
Nya kurser 2020 var bland annat Instruktör – skogsbrandsbekämpning och Skogsbrandsbekämpning – grundkurs. 
Den senare är huvudutbildningen för Räddnings- och röjningsstyrkorna. Kurserna genomfördes på kursgården  
i Ånn med helt ny utrustning från MSB som motsvarar MSBs skogbrandsdepåer avseende släckutrustning.  
Kurserna varvade teoretisk och praktisk utbildning.

Föreläsningen För din säkerhet! tillgängliggjordes under året som fyra nyproducerade filmer då restriktionerna 
begränsade möjligheten att genomföra fysiska föreläsningar. Arbetet med att ta fram tre digitala scenarion inom 
temat hemberedskap påbörjades också och det första scenarion publicerades i december på vår webbplats. 

Under året har nio civila kurschefer och tolv instruktörer utbildats för att säkerställa en långsiktig bemanning.

Försvarsutbildarna har fortsatt utbildningen av Tullverkets krigsorganisation inom ramen för uppbyggnaden av 
det nya totalförsvaret. 
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Antal kurser Benämning Antal deltagare

3 (3) Military Camp 60 (106)

3 (3) Ungdom – tema armé 70 (105)

1 (1) Ungdom – tema fjäll 10 (41)

1 (1) Ungdom – tema luftvärn 12 (24)

1 (1) Ungdom – tema sommar 30 (25)

1 (1) Ungdom – tema språk 7 (13)

3 (3) Ungdom – tema vinter grunder 96 (81)

2 (2) Ungdomsskola 198 (213)

10 (8) Ungdoms Weekend 338 (512)

41 (41) Ungdomsavdelning i förbunds regi 5 828 (2 435)

Summa 6 649

Kommentar: 
Försvarsungdom fortsätter att utvecklas med ett brett kursutbud och det är också positivt att ungdomsverksam-
heten i förbundens regi utökats relativt föregående år.

De olika Tema-veckorna för ungdomarna har även detta år varit mycket uppskattade och lockat många ungdomar. 
Förbandens vilja och intresse att samarbeta med Försvarsutbildarna inom ramen för Tema-veckorna har varit en 
framgångsfaktor. Prova-på-aktiviteten Ungdoms Weekend (UW) med deltagare i åldersskiktet 15-17 år har under 
året ytterligare utvecklats och genomförts på flera platser.

UW syftar främst till att ge ungdomarna information och kunskap om den återaktiverade värnplikten samt att  
erbjuda engagemang i de olika frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet.

Försvarsungdom och ungdomsverksamhet 
Försvarsutbildarna genomför ungdomsverksamhet 
för att utveckla ungdomar genom kunskap, gemenskap 
och utmaningar med inriktning på försvar och kris-
beredskap. Ungdomsverksamheten genomförs lokalt 
ute i förbunden året om och som kurser med riksintag 
och olika teman. Tema-veckorna förläggs normalt till 
ordinarie skollov.

Även denna viktiga verksamhet har påverkats negativt 
på grund av pandemin. Ett flertal avdelningar har dock 

tagit initiativ och genomfört anpassade verksamheter 
och även digitala alternativ till fysisk verksamhet. 

Under tidig vår och senare på hösten kunde glädjande 
nog en hel del ungdomsverksamhet genomföras, vilket 
var mycket viktigt och betydelsefullt för ungdomarna.

Under året har ytterligare ett par ungdomsavdelningar 
öppnats och kommer under 2021 påbörja verksamheten. 
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Medlemsaktiviteter 
Med syftet att stärka samhällets säkerhet och robust-
het genomförs medlemsaktiviteter med egna centrala 
medel på förbunds- och föreningsnivå. Aktiviteten 
ska även bidra till att öka den sociala samvaron mellan 
medlemmar och bidra till förlängda engagemang och 
bibehållande som medlem.

Antal tillfällen Aktivitet Antal deltagare

22 (62) Medlemsaktiviteter 569 (1 931)

Kommentar: 
Antalet medlemsaktiviteter har på grund av restrik-
tionerna minskat 2020. Möjligheten för medlemmar 
att kunna aktivera sig på lokal nivå har dock varit 
mycket efterfrågad och förhoppningen är att kunna 
erbjuda medlemmarna fler tillfällen under 2021. De 
tillfällen som har kunnat genomföras har varit mycket 
uppskattade och väl använda medel.

Försvarsinformation 
Försvarsutbildarna som huvudman för totalförsvars-
information bedriver, under ett normalår, en mycket 
omfattande försvarsinformationsverksamhet. Över-
styrelsens inriktning är att de regionala förbunden ska  
genomföra minst två interna och ett externt informa-
tionstillfälle och de rikstäckande förbunden genomföra 
ett internt. Under verksamhetsåret 2020 begränsade 
pandemin möjligheten att genomföra detta. 

Med tidningen Försvarsutbildaren och fem nummer 
per år nås 125 000 läsare. 

Under 2020 genomfördes ett antal initiativ, i syfte att 
nå människor via digitala alternativ. 

FÖRSVARSFORUM 
Försvarsforum är ett samarbete vi har med Allmänna 
försvarsföreningen (AFF) och Kungliga krigsveten-
skapsakademien (KKrVA) där vi genomför föreläsningar  
och debatter om den säkerhetspolitiska utvecklingen 
i Sverige och vårt närområde, totalförsvaret samt nya 
hot, men har på grund av restriktioner inte kunnat 
genomföras under året.

Nijmegenmarschen
Nijmegenmarschen genomfördes inte under 2020. 
Planering och förberedelser inleddes, men marschen 
ställdes in på grund av pandemin och restriktioner 
kopplat till denna. Intresset för att delta i Nijmegen-
marschen är fortsatt mycket stort och planering är 
påbörjat för deltagande 2022.  

Kommunikation och utveckling 
KOMMUNIKATION
Under 2020 har ett omfattande kommunikationsarbete 
genomförts som ett alternativ till föreläsningen För 
din säkerhet! för att öka individens kunskap inom hem - 
beredskap då restriktioner inte medgav att föreläsningar 
genomfördes. Tester genomfördes under hösten för att  
se vilket genomslag annonsering i sociala medier skulle  
få. En större annonskampanj med annonser på Facebook 
och Instagram genomfördes i november - december.

Annonseringsperiod var en vecka med målgruppen  
18-60 år bosatta i Stockholms län, Göteborg, Malmö 
samt de övriga 25 största tätorterna i Sverige enligt 
SCB i enlighet med de prioriterade målgrupperna från 
MSB. Budskapet var – Har du koll på din krisberedskap?  
i en annons som pekade på våra nya filmer från före-
läsningarna och den andra annonsen Testa din  
krisberedskap som pekar på vår krisberedskapsquiz.
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Antalet visningar av krisberedskapsfilmerna

Film Innan annonsering 
2020-11-26

Slut annonsering 1 
2020-12-05 

Slut annonsering 2 
2020-12-09

Total ökning 
2020-12-09

Krislådan 667 2 014 2 834 2 167

Överlevnad 1 731 18 348 18 873 17 142

Kriskommunikation 370 763 864 494

Krisberedskap (denna film var 
målet för annonseringen) 731 1 552 1 792 1 061

Totalt 3 499 22 677 24 363 20 864

Antal besökare på hemsidan

Veckan före annonsering Under annonsering Ökning

Total hemsida
Antal användare 1 802 105 713 103 911

Antal nya användare 1 361 104 030 102 669

Sidan kris-info
Antal sidvisningar 89 25 107 25 018

Antal unika sidvisningar 74 20 818 20 744

På uppdrag av samtliga frivilliga försvarsorganisationer 
(FFO) genomförde vi en annonskampanj i sociala medier 
med målet att öka antalet medlemmar i FFO samt att 
stärka de som redan är medlemmar. Annonseringen 
vände sig till personer i åldersspannet 19-65 år.

Budskapet var ”Du behövs!” ”Gå med i en frivillig för-
svarsorganisation. Vi rekryterar och utbildar personal 
som ska stödja samhället vid kriser, höjd beredskap och  
krig”. Kampanjen genomfördes med en annons var tredje  
vecka med totalt 4 annonser. Antalet sidvisningar på  
www.frivilligutbildning.se ökade med 121 315 stycken och  
annonsen visades 2 226 684 gånger för 1 296 590 individer.

Under året har vi utvecklat rutinbeskrivningar för 
hur skyddade personuppgifter hanteras i FRIDA, vårt 
medlemsregister, för att förhindra otillbörlig tillgång 
till uppgifter och för att minimera risken att uppgifter 
hanteras felaktigt.

OLIKA HEMSIDOR
Försvarsutbildarna ansvarar för drift och utveckling av 
flera olika hemsidor:

Hemsida Antal besökare

Forsvarsutbildarna.se 235 244 (117 279)

Frivilligutbildning.se 72 522 (176 990)

Soldatkarriar.se 38 535 (10 535)

Kommentar: 
Under 2020 avslutades ett projekt att se över innehåll och 
utformning av frivilligutbildning.se som är de frivilliga  
försvarsorganisationernas gemensamma hemsida för 
att presentera utbildningar. Målet var att förenkla och 
modernisera navigeringen samt presentationen av de 
frivilliga försvarsorganisationernas avtalsområden 
inom Försvarsmakten och förstärkningsresurser inom 
det civila försvaret. Utgångspunkten är att webbplatsen 
i första hand besöks från en mobiltelefon. 

SOCIALA MEDIER 
Försvarsutbildarna använder flera olika sociala medier 
för att kommunicera:

• Facebook – www.facebook.com/forsvarsutbildarna
Vi har 16 659 (15 027) gillare och 17 224 (15 295) följare.

• Instagram - www.instagram.com/forsvarsutbildarna 
Vi har 5 544 (4 329) följare.

• YouTube - www.youtube.com/SvForsvarsutbildarna 
Vi har 1 290 (886) prenumeranter.

• Twitter – www.twitter.com/Forsvarsutb 
Vi har 1 702 (1 738) följare.

• Linkedin.com
Vi har 776 följare.

FÖRSVARSUTBILDAREN
Tidningen Försvarsutbildaren kom ut med fem nummer  
under 2020. Under året avslutade vi en presentation 
av de övriga frivilliga försvarsorganisationerna. Två 
organisa tioner presenterades i varje nummer på var sin 
helsida där verksamhet samt koppling till det militära 
och civila försvaret gjordes. Vidare fortsatte presenta-
tionen av två totalförsvarsmyndigheter på var sin helsida 
i varje nummer med målet att beskriva myndigheternas 
uppdrag inom totalförsvaret.

En nyhet var en presentation av olika funktionärsroller 
och förbund som inleddes under året. Funktionärs-
rollerna har beskrivits genom att funktio närer i regionala 
och rikstäckande förbund har fått berätta vad de gör i 
sin roll. I varje nummer har också ett rikstäckande och 
ett regionalt förbund presenterats.

Fem nya skribenter har rekryterats för tidningen. 

https://www.facebook.com/forsvarsutbildarna
https://www.instagram.com/forsvarsutbildarna
https://www.youtube.com/user/SvForsvarsutbildarna
https://twitter.com/Forsvarsutb
https://www.linkedin.com/
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Medlemsutveckling 2020

 Vuxna medlemmar  Ungdomar Totalt
Antal  

ny  rekryte-
rade 2020Förbund 2020 2019 Förändr 2020 2019 Förändr 2020 2019 %

Regionala förbund
Blekinge 305 312 -7 30 41 -11 335 353 -5,1% 21

Bohuslän-Dal 655 661 -6 193 214 -21 848 875 -3,1% 25

Dalarna 191 171 20 11 23 -12 202 194 4,1% 12

Gotland 170 177 -7 2 1 1 172 178 -3,4% 13

Gävleborg 381 352 29 97 95 2 478 447 6,9% 37

Göteborg 2 135 2 037 98 142 142 0 2 277 2 179 4,5% 176

Halland 536 467 69 154 154 0 690 621 11,1% 86

Jämtland 242 294 -52 71 54 17 313 348 -10,1% 41

Kalmar 159 143 16 110 98 12 269 241 11,6% 36

Kronoberg 647 629 18 29 43 -14 676 672 0,6% 13

Norra Småland 403 430 -27 68 120 -52 471 550 -14,4% 59

Norrbotten 501 466 35 20 30 -10 521 496 5,0% 40

Skaraborg 328 359 -31 36 31 5 364 390 -6,7% 36

Skåne 3 466 3 570 -104 1 041 979 62 4 507 4 549 -0,9% 376

Stockholm och Södermanland 2 083 2 421 -338 339 531 -192 2 422 2 952 -18,0% 288

Uppland 560 518 42 140 121 19 700 639 9,5% 90

Värmland 589 617 -28 24 24 0 613 641 -4,4% 39

Västerbotten 500 586 -86 17 20 -3 517 606 -14,7% 43

Västernorrland 639 742 -103 83 123 -40 722 865 -16,5% 40

Västmanland 269 359 -90 51 170 -119 320 529 -39,5% 40

Älvsborg 415 353 62 144 168 -24 559 521 7,3% 42

Örebro 704 707 -3 19 22 -3 723 729 -0,8% 30

Östergötland 256 253 3 338 271 67 594 524 13,4% 185

Rikstäckande förbund
Befälsföreningen Militärtolkar 433 428 5 6 9 -3 439 437 0,5% 3

Förbundet Fallskärmsjägarna 51 51 0 51 51 0,0%

Förbundet Kustjägarna 1 851 1 848 3 1 851 1 848 0,2% 12

Förbundet Militära Själavårdare 35 35 0 35 35 0,0%

Förbundet Sveriges Reservofficerare 1 748 1 769 -21 4 -4 1 748 1 773 -1,4% 6

Försvarets Fältartister 552 550 2 552 550 0,4% 8

Försvarsutbildarna Miljö och hälsa 120 114 6 120 114 5,3% 9

Hemvärnsbefälets Riksförbund 1) 69 69 0 69 69 0,0%

Kavalleri- och Jägarförbundet 236 333 -97 1 1 0 237 334 -29,0% 4

Kriskommunikatörerna 422 386 36 422 386 9,3% 97

Luftvärnets Befälsutbildningsförbund 744 752 -8 90 65 25 834 817 2,1% 90

Militärpolisförbundet 228 211 17 1 4 -3 229 215 6,5% 26

Psyopsförbundet 255 255 0 1 1 256 256 0,0% 1

Svenska CBRN-förbundet 383 423 -40 10 3 7 393 426 -7,7% 48

Svenska Sjukvårdsförbundet 55 3 58 0 58

Upplands krisstödsförbund 112 111 1 112 111 0,9% 1

Summa 23 428 23 959 -531 3 271 3 562 -291 26 699 27 521 -2,99% 2 131

1) HBR har 872 registrerade medlemmar i de regionala förbunden. Nyrekryterade 2019 = 3 869

Totalt antal medlemskap 2020 26 699

Totalt antal medlemskap 2019 27 521

 Förändring minskning -822 (-2,99%)

Medlemmar utan flera medlemskap 24 131

Medlemmar med flera medlemskap 2 568
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Resultaträkning    

belopp i tkr Not 2020 2019

Intäkter 2

Medlemsavgifter 138 138

Bidrag 55 085 73 643

Nettoomsättning 4 826 6 107

Summa verksamhetsintäkter 60 049 79 888

Verksamhetskostnader 3

Kostnader för produktion och uppdrag 4 -46 089 -66 994

Administrationskostnader 5 -17 334 -18 217

Summa verksamhetskostnader -63 423 -85 211

Verksamhetens underskott -3 374 -5 323

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 6 7 488 4 003

Upp-/nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 0 10 768

Finansiella kostnader -285 -430

Summa resultat från finansiella investeringar 7 203 14 341

Överskott efter finansiella poster 3 829 9 018

Bokslutsdispositioner 7 -550 -187

Skatt på årets resultat 8 -363 -121

Årets överskott 2 916 8 710

Förändring av ändamålsbestämda medel 
Årets överskott enligt resultaträkningen (se ovan) 2 916 8 710

Nyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 2 058

Ändamålsbestämning av medel -2 800 -10 768

Kvarstående belopp för året/  
förändring balanserat kapital 116 0

ÅRSBOKSLUT
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Balansräkning    

belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 6 196 6 416

Inventarier 10 15 22

6 211 6 438

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterbolag 11 15 600 15 600

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 117 206 115 260

132 806 130 860

Summa anläggningstillgångar 139 017 137 298

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 732 745

732 745

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 550 3 288

Övriga fordringar 2 841 4 430

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 131 1 494

5 522 9 212

Kortfristiga placeringar 3 000 0

Kassa och bank 13 474 3 650

Summa omsättningstillgångar 22 728 13 607

SUMMA TILLGÅNGAR 161 745 150 905
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Balansräkning    

belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Donationskapital 26 000 26 000

Ändamålsbestämda medel 83 649 80 849

Balanserat kapital 11 388 11 272

Summa eget kapital 121 037 118 121

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 7 1 501 951

Summa obeskattade reserver 1 501 951

Avsättningar
Avsatt till pensioner 14 276 273

Summa avsättningar 276 273

Långfristiga skulder 15

Skulder till kreditinstitut 20 730 20 730

Övriga skulder 83 83

Summa långfristiga skulder 20 813 20 813

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 326 2 393

Skatteskulder 1 202 1 104

Övriga skulder 10 532 3 061

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 5 058 4 189

Summa skulder 18 118 10 747

SUMMA EGET KAPITAL  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 161 745 150 905
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Rapport över förändring av eget kapital    

belopp i tkr
Donations- 

kapital
Ändamålsbestämda 

medel
Balanserat 

kapital
Totalt eget 

kapital

Ingående balans 26 000 80 849 11 272 118 121

Ändamålsbestämning av medel 2 800 2 800

Årets överskott 116 116

Utgående balans 26 000 83 649 11 388 121 037

SPECIFIKATION AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
belopp i tkr 2020 2019

Värderegleringsmedel VP 39 253 39 253

IT investeringsmedel 2 390 2 390

Framtidsmedel 35 052 32 252

Jubileumsmedel 500 500

Kursgårdskreditmedel 4 730 4 730

Fastighetsmedel 1 424 1 424

Understödsmedel 300 300

Summa 83 649 80 849

ÖVERSTYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION AVSEENDE EGNA MEDEL
Från föregående års balanserat kapital 11 271 681

Årets över/underskott 2 916 666

Ändamålsbestämning av medel -2 800 000

Till Riksstämmans förfogande står 11 388 347
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Noter till Resultat- och balansräkning 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokförings-
lagens regler om årsbokslut och punkt 1.7 i  
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) 
om årsbokslut. Redovisningsreglerna är oförändrade 
jämfört med föregående år.

Svenska Försvarsutbildningsförbundet är moder-
företag åt Camp Ånn AB. Företaget upprättar inte 
någon koncernredovisning enligt bestämmelserna i  
7 kap. 3 § ÅRL eftersom man är en mindre koncern.

Belopp redovisas i tusentalskronor, tkr.

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap 
i organisationens namn. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från förbund och intäktsredovisas över den 
tidsperiod som avses. Dessa medlemsavgifter baseras på 
antalet direkta eller indirekta medlemsskap i respektive 
förbund. 

BIDRAG
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. 
Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas 
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka.

NETTOOMSÄTTNING
Intäkter uppkommer från försäljningen av varor  
och utförandet av tjänster och redovisas i posten  
Netto omsättning. Intäkter värderas till det verkliga  
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas 
för varor som levererats och tjänster som utförts.

Försäljning av varor
Försäljningen av varor redovisas när företaget har 
överfört de väsentliga risker och förmåner som är 
förknippade med varornas ägande till kunden,  
varorna har levererats till kunden och de utgifter som 
uppkommer till följd av transaktionen kan beräknas  
på ett tillförlitligt sätt.

RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. 
Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den  
underliggande tillgångens avkastning enligt effektiv -
räntemetoden.

ERHÅLLA UTDELNINGAR
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att  
erhålla betalning fastställts.

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde 
eventuellt minskat med nedskrivningar.

OFFENTLIGA BIDRAG
Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på 
framtida prestation intäktsredovisas när villkoren för 
att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är för - 
enat med krav på framtida prestation intäktsredovisas  
när prestationen utförts. Erhållna bidrag där alla villkor 
ännu inte är uppfyllda redovisas i posten Övriga skulder.

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggnings-
tillgång reducerar anläggningstillgångens  
anskaffningsvärde.

Ett offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av 
den tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Offentliga bidrag är Statsmedel (SM) från bevaknings-
ansvariga myndigheter såsom Försvarsmakten (FM) och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

LÅNEUTGIFTER
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som  
de hänförs till och redovisas i posten Resultat från  
finansiella investeringar.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas initialt till 
anskaffningsvärde inklusive utgifter för att få tillgången  
på plats och i skick för att kunna användas enligt 
intentionerna med investeringen. I anskaffningsvärdet 
ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter 
för leverans, installation, montering, lagfarter och 
konsulttjänster.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde 
kostnadsförs löpande. Anskaffningsvärdet reduceras 
med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 
inventarier.

Anskaffningsvärdet på företagets byggnader har 
fördelats på komponenter. Materiella anläggnings-
tillgångar värderas därefter till anskaffningsvärdet 
minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. 
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Avskrivning 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 
av tillgångens/komponentens avskrivningsbara belopp 
över dess nyttjandeperiod och påbörjas när tillgången/
komponenten tas i bruk. Avskrivning görs linjärt.  
Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

• Byggnader: mellan 15-100 år

Komponent Avskrivning år

Stomme, grund  100

Stammar, värme 50

El 40

Fasad innegård 50

Fasad gata 50

Fönster gata 50

Fönster gård 50

Yttertak  40

Ventilation  25

Inre UH  20

Styr o övervakning 15

Restpost 50

• Inventarier och installationer: 5 år

Tillkommande utgifter 
Utbyte av komponenter och nya komponenter räknas 
in i tlllgångens anskaffningsvärde. Andra tillkommande  
utgifter räknas in i tillgångens anskaffningsvärde om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla 
Förbundet och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Om inte kostnadsförs utgifterna. 

Borttagande från balansräkningen 

Materiella anläggningstillgångar eller komponenter 
tas bort från balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användning, utrangering eller avyttring av 
tillgången eller komponenten. 

När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms 
realisationsresultatet som skillnaden mellan försälj-
ningspriset och tillgångens redovisade värde och 
redovisas i resultaträkningen.

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till 
balansdagens kurs och de valutakursdifferenser som 
uppkommer redovisas i resultaträkningen. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Redovisning och värdering 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas 
när företaget blir part i det finansiella instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Samtliga finansiella instrument 
värderas utifrån anskaffningsvärdet. 

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med 
avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och 
andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella 
belopp. 

Finansiella anläggningstillgångar och långfristiga 
skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället 
som i efterföljande värdering till upplupet anskaffnings-
värde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde 
(transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med 
tillägg av direkt hänförliga transaktionsavgifter (t.ex. 
courtage). Finansiella tillgångar som klassificeerats 
som omsättningstillgångar samt kortfristiga skulder 
värderas såväl vid första redovisningstillfället som i 
de efterföljande värderingarna till anskaffningsvärde. 
Tillägg görs av direkt hänförliga transaktionsutgifter. 

Värdepappersportfölj 
Företagets värdepappersportfölj utgörs av ett flertal  
finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad 
och som innehas för riskspridning. Värdepappers-
portföljen värderas som en sammanhållen tillgång. 

Borttagande från balansräkningen 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar 
förknippade med tillgången överförs till annan part. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång 
Per varje balansdag bedömer företaget om det finns  
indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs 
individuellt post för post. Företagets värdepappers-
portfölj utgör en post då företaget utformat och  
dokumenterat en riskspridningsstrategi och de finan-
siella instrumenten i portföljen är klart identifierbara. 

För finansiella anläggningstillgångar görs nedskrivning 
av redovisat värde till det lägsta av verkligt värde och 
marknadsvärde. 

Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning 
ska återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som 
låg till grund för nedskrivningen har förändrats. 

VARULAGER 
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först 
in-, först ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är det 
uppskattade pris som varan kan säljas för enligt villkor 
som är normala i verksamheten.
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INKOMSTSKATTER  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räken-
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den 
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 

Uppskjuten skatt
Företaget har inga temporära skillnader (förutom 
obeskattade reserver) varför enbart aktuell skatt 
redovisas.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kassamedel och disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för 
obetydlig risk för värdefluktuationer.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis 
löner och semesterersättningar, är ersättningar 
till anställda som förfaller inom 12 månader från 
balansdagen det år som den anställde tjänat in 
ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till 
det odiskonterade beloppet som förbundet förväntas 
betala till följd av den outnyttjade rättigheten. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 
Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska 
personer avseende flera statliga planer och försäkringar 
för enskilda anställda.  

Företaget betalar försäkringspremier för att finansiera  
ersättningar efter avslutad anställning. Företagets 
förmånsbestämda planer som regleras genom betalning 
av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda 
pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period 
där den relevanta tjänsten utförs.

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL INOM EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel avser medel som av över-
styrelsen reserverats för specifika ändamåI.  

Försvarsutbildarnas understödsfond 
Reserverade medel där huvudsakliga syfte är att 
säkerställa Försvarsutbildarnas möjligheter att stödja 
medlem eller anhörig till medlem som skadats eller 
avlidit under verksamhet, utöver vad som täcks av de 
försäkringar som Försvarsutbildarna har. 

Värderegleringsreserv värdepapper 
Reserverade medel skapade för att motverka  
fluktuationer i resultat pga förändringar i marknads-
värdet av värdepapper. Värdefluktuationer inom ramen 
40 000 tkr får beaktas.

Investeringsfond IT/ADB 
Reserverade medel för att säkerställa medel för en  
planerad utveckling av IT-stödet inom organisationen.

Framtidsfond 
Reserverade medel för framtida åtgärder. Fondens 
syfte är att ge en ekonomisk stabilitet för att hantera  
de frågor som organisationen arbetar med. 

Fastighetsfond 
Medel bestämda för ombyggnad av fastigheten,  
reparationer och värdereglering. 

Jubileumsfond 
Reserverade medel bestämda för Försvarsutbildarnas 
jubiléer.  

Kursgårdskreditreserv 
Reserverade medel för subventionering av räntor samt 
investeringsbidrag till kursgårdar. Fonden skall även 
täcka eventuella förluster. 

AVSÄTTNINGAR OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Avsättningar
Avsättningar värderas initialt till den bästa uppskatt-
ningen av det belopp som krävs för att reglera den 
befintliga förpliktelsen, baserat på de mest tillförlitliga 
uppgifter som finns tillgängliga på balansdagen.  

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som 
avsättningen ursprungligen var avsedd för. 

Avsättningen omprövas varje balansdag. Justeringar 
redovisas i resultaträkningen. 

 

ÅR
SB

OK
SL

UT



22 – ÅRSBOKSLUT | SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET | 802000-5453

Not 2-17: Samtliga belopp redovisas i tkr. 

Not 2 Verksamhetsintäkter
 

2020 2019

Statligt bidrag, FM 44 327 63 579 

Statligt bidrag, MSB 8 028 7 247 

Statliga bidrag, övriga  
bevakningsmyndigheter 1 532 2 402 

Statliga bidrag, övrigt 739 0

Bidrag, stiftelser 459 415 

Hyresintäkter 4 600 4 415 

Övrigt 364 1 830 

60 049 79 888 

Not 3 Personalkostnader
 
Medelantalet anställda 2020 2019

 Antal anställda 15,2 14,9

 Varav män 9,2 8,9

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader 2020 2019

Löner och ersättningar 9 193 9 256 

Sociala kostnader 2 884 2 839 

Pensionskostnader 5 189 5 673 

17 266 19 787 

Överstyrelsens ledamöter har inte rätt till särskilt styrelsearvode.

Not 4 Kostnader för produktion och uppdrag
 

2020 2019

Statligt bidrag, FM 34 207 51 500 

Statligt bidrag, MSB 6 979 6 060 

Statliga bidrag, övriga  
bevakningsmyndigheter 1 255 1 853 

Bidrag, stiftelser 459 415 

Fastighetskostnader 2 122 3 243 

Medlemsaktiviteter 180 293 

Övrigt 887 3 630 

46 089 66 994 

Not 5 Administration
 

2020 2019

Statligt bidrag, FM 9 858 10 189 

Staligt bidrag, MSB och  
övriga bevakningsmyndigheter

1 588 1 187 

Administration, centralt och regionalt* 3 228 3 022 

IT-utvecklingskostnader 0 798 

Utbildningsledare 2 654 2 499 

Stämma och styrelse 6 522 

17 334 18 217 

* Fr om 2020 redovisas IT- utvecklingskostnader i posten och 
ingår med 1 170 kkr.

Not 6 Resultat från övriga värdepapper  
och andra långfristiga fordringar

 
2020 2019

Ränteintäkter 613 771

Aktieutdelningar 1 518 2 346

Resultat från försäljning värdepapper 5 357 886

Nedskrivning av värdepapper  
till marknadsvärde 0 10 768

7 488 14 771

Not 7 Bokslutsdispositioner
 

2020 2019

Avsättning till periodiseringsfond 2017 221 221

Avsättning till periodiseringsfond 2018 543 543

Avsättning till periodiseringsfond 2019 187 187

Avsättning till periodiseringsfond 2020 550

1 501 951

Not 8 Skatt på årets resultat

Som frivillig försvarsorganisation och ideell organisation är 
Försvarsutbildarna enbart skattskyldig för inkomst av närings-
fastighet. 

2020 2019

Skatt 2018, 22% -3

Näringsverksamhetens  
skattemässiga resultat 2019 562

Skatt 2019, 22% 124

Näringsverksamhetens  
skattemässiga resultat 2020 1 649

Skatt 2020, 22% 363
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Not 9 Byggnader och mark
 
Fastigheten, Ekorren 17 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 10 077 10 077

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 10 077 10 077

Ingående ackumulerade avskrivningar 3 661 3 441

Årets avskrivning 220 220

Utgående ackumulerade avskrivningar 3 881 3 661

Utgående redovisat värde 6 196 6 416

Fastigheten har taxeringsvärde 75 600 (75 600) tkr. 
Fastigheten bedöms som näringsfastighet.

Totalt Byggnad Mark

Ekorren 17 75 600 32 000 43 600

Summa 75 600 32 000 43 600

Not 10 Inventarier
 

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 38 38

Inköp 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 38 38

Ingående ackumulerade avskrivningar 16 8

Årets avskrivning 8 8

Utgående ackumulerade avskrivningar 23 16

Utgående redovisat värde 15 22

Not 11 Aktier i koncernföretag
 

2020 2019

Ingående och utgående  
anskaffningsvärde 100 100

Ingående och utgående  
ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 100 100

Specifikation av Svenska Försvarsutbildningsförbundets aktier i 
dotterföretag.

Antal 
andelar

Andel  
i %

2020
Redovisat 

värde

2019
Redovisat 

värde

Aktieinnehav 100 100 100 100

Villkorat aktie - 
ägartillskott 15 500 15 500

15 600 15 600

Avser innehav i Camp Ånn AB org.nr 556745-2270 med säte i Ånn.

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 115 260 112 715

Förvärv 21 249 89 895

Försäljning -19 303 -87 350

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 117 206 115 260

Ingående ackumulerad nedskrivning 0 10 768

Årets nedskrivning 0 0

Återföring av nedskrivningar 0 -10 768

Utgående ackumulerade  
avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 117 206 115 260

Värdepapper på börs eller motsvarande

Anskaff-
ningsvärde Marknadsvärde

Bokfört  
värde

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Aktier 58 196 58 062 58 754 62 761 58 196 58 062

Fonder 25 765 27 765 27 071 29 664 25 765 27 765

Fordringar 
dotterbolag 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377

Kursgårds-
reverser 14 868 11 056 14 868 11 056 14 868 11 056

Summa 117 206 115 260 119 070 121 858 117 206 115 260

Not 13 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 
2020 2019

Upplupna intäkter statsmedel  
FM uppdrag 0 0

Upplupna intäkter statsmedel  
MSB uppdrag 0 0

Övriga 1 131 1 494

1 131 1 494

Not 14 Avsättningar till pensioner
 

2020 2019

Direktpensioner tidigare  
anställda för SPP-anslutning 276 273

Övriga 0 0

276 273

Not 15 Långfristiga skulder

Av långfristiga skulder förfaller 20 819 (20 819) till betalning 
senare än 5 år efter betalningsdagen. 
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Not 16 Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

 
2020 2019

Upplupna semesterlöner 825 839

Övriga poster 4 233 3 350

5 058 4 189

Not 17 Ställda panter och ansvarsförbindelser
 

2020 2019

Ställda panter

Fastighetsinteckningar 29 200 19 700

Ansvarsförbindelser
Borgen för extern distributörs portokostnader mot PostNord AB.

Not 18 Väsentliga händelser efter balansdagen

En utökning av befintliga restriktioner vid en ev tredje eller fjärde 
våg av pandemin till tid och/eller omfattning har med erfarenheter  
från utfallet 2020 visat en i stort balansering mellan minskande 
utgifter på egna medel (genom lägre aktivitetsnivåer bland förbund 
för regionaliseringsersättningar, rekrytering, totalförsvarsinfo, 
medlemsaktiviteter och allmän ledning) visavi bortfallet av 
inställda uppdrags OH. 

Vidare bedöms en under året bestående reducering av uppdrags-
verksamheten inte komma att påverka nivån på organisations-
stödet genom uppbyggnaden av dess beräkningsmodell.

Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder 
för att begränsa effekterna.

 

      
 

Stockholm den 17 april 2021 
         

Johan René Bernt-Åke Nensén Ewert Frisk 
Överstyrelsens ordförande Överstyrelsens v ordförande Kassaförvaltare    
       
   
       
     
Anders Gummesson Hans Ingbert Yana Mangi Sundgren
        
     
       
  
Johan Nyström  Linda Maria Vonstad Sonja Sandberg   
   
       
  
      
Lars Ålander

Bengt Sandström      
Generalsekreterare

  

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2021      
   
       
  
       
Markus Håkansson Lennart Törnqvist Robert von Knorring
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor  
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Revisionsberättelse

TILL RIKSSTÄMMAN I  
SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGSFÖRBUNDET 
ORG.NR. 802000-5453

RAPPORT OM ÅRSBOKSLUTET
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för  
Svenska Försvarsutbildningsförbundet för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i  
enlighet med bokföringslagen och ger en i alla  
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.  
Vi tillstyrker därför att riksstämman fastställer 
resultat räkningen och balansräkningen.

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 ”De förtroendevalda revisorernas 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 jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt bokföringslagen. Styrelsen 
och generalsekreteraren ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen och 
generalsekreteraren för bedömningen av föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och general-
sekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några  
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig  - 
heter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse  
som innehåller mina uttalanden. 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 felaktig -
het om en sådan finns. Felaktigheter 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 bokföringslagen.

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 årsbokslutet, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck-
liga 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 ute-
lämnanden, 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 redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
och generalsekreterarens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och generalsekreteraren använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade  
revisionsbevisen, 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 års-
bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsbokslutet. 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 årsbokslutet, däribland 
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.
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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 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokförings-
lagen och om årsbokslut ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört 
en revision av styrelsens och generalsekreterarens 
förvaltning för Svenska Försvarsutbildningsförbundet 
för år 2020.

Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens 
ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

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

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande 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 ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
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 över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra  
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet.

Stockholm den 25 april 2021

Markus Håkansson  Lennart Törnqvist Robert von Knorring
Auktoriserad revisor  Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Budget  
2020

Utfall  
2020

Avvikelse  
2020

Intäkter
Medlemsavgifter 140 138 -2

Hyresfastighet (nettointäkter) 2 000 1 285 -715

Övriga intäkter (nettointäkter) 500 966 466

Försvarsutbildaren (nettokostnad) 0 -116 -116

Summa 2 640 2 273 -367

Kostnader
Administration och ledning -3 400 -3 231 169

Stämma/styrelse/valberedning/revisorer -600 -6 594

Utbildningsledare -3 700 -2 655 1 045

Utbildning, bidrag, förläningar -260 -83 177

Medlemsaktiviteter i förbunden -450 -180 270

Regionaliseringsmedel, försvarsinfo, rekrytering  
och marknadsföring -1 400 -680 720

Summa -9 810 -6 835 2 975

Resultat före finansnetto -7 170 -4 562 2 608

Finansnetto 5 500 7 478 1 978

Återföring av nedskrivning av värdepapper 0 0

Resultat efter finansnetto -1 670 2 916 4 586

Resultat före nyttjande av ändamålsbestämda medel 1 670 2 916 4 586

Nyttjande av framtidsmedel -2 800 0

Nyttjande av IT-investeringsmedel

Nyttjande av värdepappersregleringsmedel

Årets överskott 0 116 0

Uppföljning av verksamhet finansierad 
via egna medel mot budget 2020
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Utmärkelser 

FÖRSVARSUTBILDARNAS  
FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD
Bo Alfredsson, Bengt Fällström, Ulf  Konradsson,  
Siw Mehiläinen, Åke Pernefalk, Thomas Quist,  
Ulf  Reimers och Jonas Stålhandske Palovaara.

FÖRSVARSUTBILDARNAS  
FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER
Jerker Andersson, Niclas Ankar, Claes Berg,  
Lennart Eriksson, Ulf  Gustafsson, Christer Jakobsson, 
Irén Johansson, Christer Lindberg, Jan Lofjärd, Jonny 
Pettersson, Karl-Erik Ragnarsson, Marie Vannerstedt, 
Peter Wallenberg, Thomas Wessberg, Hans Wicklund 
och Fredrik Zenngard.

FÖRSVARSUTBILDARNAS FÖRTJÄNSTTECKEN
Fredrik Alfredsson, Håkan Bernandersson, Leif   
Danielsson, Pierre Dicksson, Lennart Dossel,  
Bengt Fransson, Katarina Frilén, Mikael Hansson, 
Josef  Janosi, Sten-Erik Karlsson, Richard Lindgren,  
Ulf  Moen, Owe Nilsson, Germund Renström,  
Jan-Erik Rosenberg, Georg Rundström, Sven Sandström, 
Sven-Ingvar Sigvardsson, Åsa Thorné, Henrik Wapen 
och Alexander Westman.
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Svenska Försvarsutbildningsförbundet 

VALDA AV RIKSSTÄMMAN
Förbundsordförande  Lars Frisk
Vice förbundsordförande  Brigitta Darell

Överstyrelsen
Valda av Riksstämman
Ordförande   Johan René
Kassaförvaltare   Ewert Frisk

Ledamöter
Bernt-Åke Nensén (v ordf)
Linda Maria Vonstad
Anders Gummesson 
Hans Ingbert
Johan Nyström 
Sonja Sandberg
Yana Mangi 
Lars Ålander   

Ersättare 
Johan Nydén 
Richard Buske
Arasteh Heinemann
Kristoffer Hellström

I Överstyrelsen ingår dessutom
Generalsekreterare Bengt Sandström

Adjungerande ledamöter
Roland Ekenberg, Jan Andersson, Marinette Nyh 
Radebo samt Leif  Isberg

Högkvarterets kontaktman
Karl Engelbrektson, Stefan Hallén

Revisorer
Ordinarie revisorer  Markus Håkansson,  
   auktoriserad revisor
   Lennart Törnqvist
   Robert von Knorring
Ersättare   Markus Lilldalen
   Elin Gidmark 

Överstyrelsens presidium
Johan René, Bernt-Åke Nensén, Ewert Frisk,  
Bengt Sandström samt Ann Lindberg adjungerad.

STIFTELSEN SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGS-
FÖRBUNDETS DONATIONSMEDEL
Försvarsutbildarnas Överstyrelse utser styrelse i 
Stiftelsen Svenska Försvarsutbildningsförbundets 
Donationsmedel.

I styrelsen har ingått
Johan René
Bernt-Åke Nensén
Bengt Sandström
Ewert Frisk
Ann Lindberg, adjungerad

VID SVENSKA FÖRSVARSUTBILDNINGS-
FÖRBUNDET ANSTÄLLD PERSONAL
Generalsekreterare  Bengt Sandström

Utbildningsavdelning
Utbildningschef   Anders Gustafsson  
   (t.o.m. 10 febr 2020)
Utbildningschef   Ulf  Hammarlund  
   (fr.o.m. 1 juni 2020)
   Per Spjut
   Renée Björnö
   Claes Alsteryd  
   (fr.o.m. 16 mars  
   t.o.m. 31 aug 2020)

Regionala  
utbildningsledare Thommy Göransson,  
   region syd
   Ulf  Hammarlund,  
   region väst  
   (t.o.m. 30 sept 2020)
   Lars-Gunnar Olsson,  
   region väst 
   (fr.o.m. 1 okt 2020)
   Hans Klingvall, region mitt 
   (t.o.m. 31 aug 2020)
   Claes Alsteryd, region mitt 
   (fr.o.m. 1 sept 2020)
   Olle Svensson, region norr

Avdelningen för kommunikation och civila uppdrag
Kommunikationschef   Kristoffer Bäckström
   Anna Torndahl 
   Anna Karlsson
   Victor Ihrman projektanställd  
   (fr.o.m. 2 sept 2020)

Administrativ avdelning
Administrativ chef  Ann Lindberg
   Mikael Rye-Danjelsen
   Pia Lindén
   Ann-Christine Köhler
   Kaliopi Panayotidis
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Försvarsutbildarna, Karlavägen 65, Box 5034, 102 41 Stockholm, 08-587 742 00, info@forsvarsutbildarna.se, www.forsvarsutbildarna.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet är en demokratiskt uppbyggd medlems-
organisation med totalförsvar och krishantering som verksamhetsområde 
reglerad under en särskild förordning om frivillig försvarsverksamhet.

Uppdraget fullföljs genom att för totalförsvarets behov rekrytera och utbilda 
frivilliga för civila och militära uppgifter och genom totalförsvarsinformation 
bidra till folkförankring.

Vår verksamhetsidé innefattar hela skalan från den enskildes säkerhet till sam-
hällets försvar för såväl medlemmar, civila och militära uppdragsmyndigheter 
som för en försvarsintresserad allmänhet.

Verksamheten bedrivs av Försvarsutbildarnas 39 regionala och rikstäckande 
förbund och deras försvarsungdomsavdelningar och föreningar .

Genom introduktionsutbildning till alla nya medlemmar, medlemsaktiviteter,  
utbildning och social gemenskap inom vuxen- och ungdomsverksamheten ska 
vi attrahera befintliga och nya medlemmar till fortsatt utveckling av kunskaper 
till nytta för totalförsvaret, den svenska krisberedskapen samt folkförankringen.

Det är genom aktiva funktionärer i förbund och föreningar den fortsatta utveck-
lingen sker och genom ett brett aktivitetsutbud över hela landet.

Ett medlemskap hos Försvarsutbildarna öppnar många olika möjligheter som 
FUNKTIONÄR – INFORMATÖR – KURSDELTAGARE – REKRYTERARE –  
SPECIALIST med FRIVILLIGAVTAL – UTBILDARE – och som ALLMÄN-
MEDLEM.

Som medlem i Försvarsutbildarna välkomnas alla medborgare över 15 år som 
delar vår värdegrund.

Mailto:info@forsvarsutbildarna.se
https://www.forsvarsutbildarna.se/

