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INLEDNING
Föreningens värdegrund och vision
Frisk & Fri står för:
• acceptans och respekt för människors olikheter och lika värde
• öppenhet kring psykisk ohälsa
• att det går att bli helt frisk och fri från en ätstörning.
Vår vision är ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.
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Föreningens ändamål
Frisk & Fri:
• ger stöd till personer med ätstörningar, till personer i riskzonen och till närstående
• sprider kunskap och arbetar förebyggande och med ett hälsofrämjande syfte
• arbetar intressepolitiskt för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att
förebygga och behandla ätstörningar.
Erfarenhetsbaserad kunskap – föreningens unika perspektiv
Våra volontärer och många av våra anställda är egenerfarna, det vill säga vi har erfarenhet av ätstörningar och tillfrisknande – som tidigare drabbad eller som närstående
till någon som tidigare har varit drabbad. Alla engagerade ska anse sig vara friska och
fria från sin ätstörning sedan två år, innan de kan ta ett uppdrag i föreningen – eftersom det är viktigt att först bearbeta sjukdomstiden och få perspektiv på det som har
hänt. Närstående som har levt med eller nära någon med en ätstörning kan av samma
anledning engagera sig i föreningen först när den drabbade är frisk.
Vi skapar vår verksamhet med utgångspunkt i det egenerfarna perspektivet och den
förståelse och kunskap som kommer med det. Erfarenhetsbaserad kunskap innebär
att vi har med oss egna insikter från vår tid som drabbade eller som närstående – men
också att alla våra gemensamma erfarenheter i föreningen skapar en gedigen kunskapsbank. Beskrivningar av vårdkontakten från drabbade och närstående som söker
stöd från föreningen ger oss kontinuerligt insyn i hur vården upplevs idag, och därmed ett tydligt brukar- och närståendeperspektiv. Våra kontakter inom forskning och
behandling bidrar till att vi håller oss uppdaterade inom fältet överlag, utifrån olika
perspektiv.

Tomas, ordförande Frisk & Fri Dalarna.
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Medlemsutveckling
När vi summerar 2021 så ser vi återigen en positiv medlemsutveckling. Vid årsskiftet
hade vi totalt 2827 medlemmar, vilket är en ökning med 18 % (431 medlemmar)
jämfört med 2020. Medlemsantalet tenderar att öka när föreningen (eller ämnet ätstörningar) syns i media, eller när vi anordnar riktade stödinsatser för våra medlemmar
såsom mentorskap och stödgrupper. Vi har fått positiv respons från både befintliga
och nya medlemmar, för att vi numera erbjuder mycket mer stöd och utbildningar
digitalt. Detta gör att medlemmens geografiska placering spelar mindre roll. Medlemskapet har på så sätt upplevts mer värdefullt, framförallt på orter där vi inte har
någon lokalavdelning. Detta har både bidragit till att befintliga medlemmar har valt
att stanna kvar och till att nya medlemmar har valt att gå med.
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Lokalavdelningar
Vi har elva lokalavdelningar, samma antal som senaste åren.
Våra lokalavdelningar erbjuder stöd, arbetar kunskaps
höjande och intressepolitiskt, med fokus på att verka för
bättre vård, runt om i landet. Varje lokalavdelning har en
egen styrelse som, tillsammans med en operativt ansvarig,
sätter tonen för de lokala aktiviteterna och insatserna med
riksföreningens verksamhetsplan som ramverk. Vi hänvisar
till lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser för djupare
insyn i verksamheten.

 Rent ideellt drivna
 Deltidsanställning upp till 20 %
 Deltidsanställning över 20 %

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Årsredovisning 2021

 EM, EEFM, 
KZ,LN
MTL,
— Powered
MM, DTLR
by—TellusTalk:
Powered by
ID TellusTalk:
1429484065
ID 1415581543

Riksstyrelse
Frisk & Fris riksstyrelse ansvarar för föreningens övergripande verksamhet. Styrelsen
är delaktig i föreningens strategiska utveckling och tar beslut om ramarna för verksamheten, inklusive viktiga kommunikativa och ekonomiska satsningar. Sammantaget
har styrelsen, utöver den i många fall egna erfarenheten av ätstörningar, kompetens
rörande forskning och behandling på ätstörningsområdet, ekonomi, marknadsföring
samt erfarenhet av ideella organisationer och förtroendeuppdrag. Under året har styrelsen haft åtta protokollförda möten och genomfört en samverkansträff tillsammans
med våra lokala styrelser. Styrelsen konsulterar även löpande i operativa frågor, utifrån
sina olika kompetensområden.
Ordförande: Emma Forsén Mantilla, leg. psykolog och disputerad forskare vid
Karolinska Institutet.
Sekreterare: Karin Zetterlund, leg. arbetsterapeut med många års erfarenhet inom
specialiserad ätstörningsvård för barn, ungdomar, vuxna och närstående.
Ledamöter:
Maria Ling, civilekonom med lång erfarenhet som marknads- och kommunikationschef i olika branscher.
Maja Molin, psykiatrisjuksköterska, PPI-pedagog och biträdandeenhetschef på BUP
heldygnsvårdsavdelning St: Göran.
Diana Ringborg Lyrholm, leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut KBT, handledare
samt yogainstruktör, mångårig erfarenhet inom öppen- och slutenvård.
Elin Monell, leg. psykolog med klinisk erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatrin
och disputerad forskare inom ätstörningsfältet vid Karolinska Institutet.
Suppleant: Nikita Zeiloth, utbildad journalist och har jobbat både som marknadsförare,
kommunikatör och digital innehållsproducent i olika sammanhang.
Volontärer
Föreningens stödjande, förebyggande och vårdpåverkande
insatser bygger till stor del på ideellt engagemang. En hållbar
volontärrekrytering som medför utbildning, handledning
och fortbildning utgör grunden för föreningens arbete. Pandemin har fortsatt påverka föreningen och det har märkts
framför allt hos volontärerna. Bland annat har pandemin
bidragit till att antalet volontärer har varierat under året,
omständigheter i volontärers liv har ibland ändrats hastigt
och läget har varit något mer oförutsägbart. I början av året
kunde fler volontärer rekryteras till bland annat chatten men
under mitten av året valde många volontärer att pausa sitt
engagemang. Detta återhämtade sig i slutet av året då antalet
aktiva volontärer ökade igen.
Rikskansli
Föreningens anställda på rikskansliet arbetar operativt
för våra ändamål utifrån vår verksamhetsplan. Syftet med
rikskansliet är att kvalitetssäkra och koordinera föreningens
verksamhet och stödja lokalavdelningar i sina kunskapsspridande, stödjande och intressepolitiska insatser. De anställda
på rikskansliet ansvarar för följande övergripande områden:
Verksamhetsledning, kommunikation, utbildning, samordning och ekonomi.

Pia och Cecilia, aktiva i Frisk & Fri Karlstad.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Även 2021 präglades av pandemin. Föreningen har under stora delar av året valt att
ställa in lokala fysiska aktiviteter. Detta förhållningsätt kändes extra angeläget för Frisk
& Fri, eftersom ätstörningsdrabbade kan utgöra en särskild riskgrupp när det kommer till covid-19. Tillsammans med lokalavdelningarna lade rikskansliet fokus på att
erbjuda digitala alternativ för att överbrygga avstånden. Pandemin och det ansträngda
läget inom vården har speglat samtalen i samtliga våra stödkanaler, men också i medie
rapportering. Tack vare volontärerna och anställdas stora personliga engagemang och
öppenhet för att prova nya vägar, kunde vi stärka vår stödkapacitet men också antalet
digitala utbildningsinsatser.
Årsmötet röstade för en stadgerevision som bland annat syftade till att synliggöra föreningens värdegrund och vision och vår förankring i det egenerfarna perspektivet på
ätstörningar och tillfrisknande. En viktig del av revisionen är att vi har vidareutvecklat
formuleringen av våra ändamål för att fånga upp och beskriva föreningens roll som
kunskapsaktör och påverkande kraft i samhället. Ändringarna syftade också till att ge
medlemmarna bättre insyn i föreningen och dess planering för att stärka medlemmarnas påverkanskraft.
FRÄMJANDE AV VERKSAMHETEN
Stödverksamhet
Vår stödverksamhet är baserad på volontärinsatser. Att prata med någon som förstår
vad en ätstörning innebär, men som också själv har upplevt att det går att bli frisk och
fri, är en stor resurs i tillfrisknandeprocessen och i att motverka återfall samt isolering.
Vi utgår ifrån individens behov och erbjuder olika stödformer, för att bemöta stöd
sökande på det sätt som passar just dem bäst. Vi utgår från personens egna resurser
och lyssnar empatiskt. Vårt stöd riktar sig primärt till drabbade av ätstörningar, personer i riskzonen för att utveckla ätstörningar och till närstående. Vi stödjer också
personer som kontaktar oss i sin yrkesroll.
Årets fokus
Även om vi inte kan utläsa exakt hur pandemin och långa vårdköer har påverkat våra
stödsökande och samtalen i våra stödkanaler, är upplevelsen att många stödsökande
har känt sig mer ensamma vilket har lett till ökad isolering och oro. För att skapa
mötesplatser med andra i en liknande situation har vi stärkt våra digitala öppna träffar
för drabbade respektive närstående och erbjudit fasta digitala stödgrupper. Vi kunde
stärka svarskapaciteten i Närståendelinjen och chatten, däremot minskade antal mottagna samtal i Ätstörningslinjen. Ökade antal samtal utanför vår svarskapacitet (utanför svarstider, eller utöver bemanning vid telefontiderna) i både Ätstörningslinjen och
Närståendelinjen vittnar däremot om ett stort behov för fler tider de närmaste åren.
STATISTIK CHATT
Antal mottagna stödsamtal
1399

1506

921

2019

2020

2021

Chatt
För många, framförallt unga, är chatten ett initialt forum för samtal. En viktig styrka i chattstödet är anonymitet, således kan tröskeln att höra av sig till oss minska.
Majoriteten av de som sökte stöd genom vår chatt var i åldersgruppen 13 till 20 år. Vi
har kommit i kontakt med personer i väldigt olika situationer och med olika problem,
detta märks bland annat i den stora spridning av vårderfarenhet som stödsökande har.
Något annat som varit anmärkningsvärt under 2021 är antalet tunga samtal. Många
samtal har behandlat svåra ämnen såsom våld, depression och självskadebeteende. Effekten av covid-19 är något som blivit tydligt i de samtal som kommit in i chatten.
Det handlar ofta om drabbade som har svårt med rutinerna som pandemin medför,
ellerbristen på rutiner som pandemin medför. Ett annat tema är den ångest som
många känner i samband med brist på vård, vissa stödsökande är inlagda men vittnar
om att de inte får den vård de behöver och andra stödsökande vill inte söka vård på
grund av dåliga erfarenheter.
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Telefonlinjerna
Vårt stöd via telefon, Ätstörningslinjen och Närståendelinjen, är ett tillfälle för stödsökande att ventilera tankar, upplevelser och oro. Syftet med stödlinjerna är samtal
som ett sätt att hämta kraft, känna sig mindre ensam och få hopp om att situationen
kan bli bättre.

Samtalen till Närståendelinjen har ökat under 2021, med 20 %. Likt 2020 så är 80 %
av de som ringer kvinnor. Många ringer även när linjen är upptagen eller utanför de
ordinarie öppettiderna. Ett återkommande tema i samtalen har varit de långa vårdköer
som präglat 2021 där de närstående uttrycker en tydlig frustration. Många ringer till
Frisk & Fri då de känner sig maktlösa inför vårdsituationen.
TELEFONLINJER –-STÖD
Telefonlinjer
stöd
700
600
500

Antal samtal
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Under 2021 har antalet samtal till Ätstörningslinjen minskat under öppettiderna och
samtidigt kan vi konstatera att vi har fått en ökning av antal samtal utanför våra öppettider. Vi ser ett tydligt behov av att skala upp våra tider. Samtalen på Ätstörningslinjen
är ofta ganska långa, i snitt cirka 25 minuter.

Närståendelinjen - Besvarade samtal

400

Närståendelinjen - Samtal utanför
öppettider (obesvarade)

300

Ätstörningslinjen - Besvarade samtal
200
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Öppna träffar och stödgrupper
I våra öppna gruppträffar och fasta stödgrupper för drabbade respektive närstående
ges en möjlighet att utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer
som befinner sig i liknande situationer – för att komma vidare mot friskhet. Grupperna
leds av erfarna ledare med en egen historia av ätstörning, antingen som före detta
drabbade eller närstående till någon som har varit drabbad.
De digitala träffarna som vi sjösatte 2020 ökade under 2021 och antalet deltagare under
varje träff har varit fler än under 2020. Under en kort period under höstterminen
kunde vi öppna upp våra fysiska träffar i våra lokalavdelningar i Dalarna, Eskilstuna,
Malmö, Norrköping/Linköping och Stockholm. Efter en lång tid av nedstängning av
dessa träffar så var det uppskattat att kunna anordna fysiska träffar igen. De fysiska
träffarna påverkade inte antalet deltagare i de digitala träffarna som har varit fortsatt
välbesökta under hela året.
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Lokal (fysisk) gruppverksamhet*
Diagram 1

Diagram 2

Anta öppna träffar för drabbade respektive närstående

Antal stödgrupper för drabbade respektive närstående

Antal deltagare

Antal deltagare

656

64
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* Under stora delar av pandemin behövde vi ställa in vårt lokala stöd.

Digital gruppverksamhet för drabbade*

Digital gruppverksamhet för närstående*

Diagram 1

Diagram 2

Antal öppna träffar för drabbade

Antal öppna träffar för närstående

Antal deltagare

Antal deltagare

Antal stödgrupper för drabbade

Antal stödgrupper för närstående

Antal deltagare

Antal deltagare

258

173

110
94

23
3

2020

6

34

33

26

16
4

2021

1

8

2020

* Insatsen utvecklades 2020 för att utveckla nya former av sammanhang och stöd under pandemin.

29
3

2021

Årsredovisning 2021

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

 EM, EEFM, 
KZ,LN
MTL,
— Powered
MM, DTLR
by—TellusTalk:
Powered by
ID TellusTalk:
1429484065
ID 1415581543

Mentorskapet
Frisk & Fris mentorer förmedlas två gånger per år till sökande medlemmar och stödkontakten pågår under fem månader. Vanliga samtalsämnen i kontakten har, likt 2020,
varit präglade av förändringarna inom ätstörningsvården som följd av covid-19. Närstående har hört av sig och vittnar om att de känner sig utslitna och än mer desperata
efter stöd. De har ofta varit hemma på grund av pandemin och det har slitit hårt på
familjen. Under året valde en del mentorer att pausa från sitt mentorskap på grund av
stress. Detta kan bero på en mängd olika faktorer och pandemin har visat sig vara en av
dem. Pandemin har påverkat mentorernas liv i olika utsträckning, delvis i förändrade
arbetsförhållanden och ett mer oförutsägbart liv rent generellt. Trots detta har antalet
mentorer och mentorskontakter varit stabilt under året och antal mentorskontakter
ökat något från 2020.
Under året har vi genomfört en översyn av mentorskapet utifrån mentorernas upp
levelser och behov. En viktig del i detta arbete var att göra ramarna för mentorskapet
ännu tydligare och därmed underlätta gränsdragning mellan privatliv och ideellt
engagemang. Kontakten kommer framöver uteslutligen ske via volontärernas friskfri-mejladress och Teams.

Mentorskontakter för drabbade
Mentorskontakter för närstående

2021

2020

86
24

85
27

Uppföljning av vårt stödarbete
Vi följer upp effekten av vårt stödjande arbete i anonyma, upplevelsebaserade enkäter.
I chatten, våra öppna träffar, stödgrupper och i mentorskapet riktar sig enkäterna
till stödsökande, i chatten, mentorskapet men också i våra telefonlinjer riktar sig
enkäterna till våra volontärer. Under året har vi påbörjat en översyn över våra
nuvarande utvärderingar för att komma ifrån en enbart kanalspecifik utvärdering till
en sammanhängande uppföljning av vårt stödarbete.

Katerine, Frisk & Fri Göteborg.
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UTBILDNINGSVERKSAMHET
I vår utbildningsverksamhet satsar vi på kunskapsspridning i form av föreläsningar och
workshops för unga och vuxna. Ökad kunskap om ätstörningar är ett viktigt verktyg
för att skapa en attitydförändring – på individ-, grupp-, och organisationsnivå och i
förlängningen hela samhället. Vi håller oss uppdaterade om de senaste forskningsrönen
och utvecklingen i fältet överlag. Vår unika ingång är vår erfarenhetsbaserade kunskap
i kombination med brukar- och närståendeperspektivet. Vi arbetar hälsofrämjande och
våra insatser bidrar till att förebygga och bemöta ätstörningar samt möjliggöra tidig
upptäckt.
Årets fokus
Under vårterminen sjösatte vi våra första digitala föreläsningar riktade till unga. Därmed kan vi numera erbjuda alla våra utbildningskoncept i digitalt format. Vi nådde
ut till fler organisationer och företag med vår utbildningsverksamhet och kunde
stärkavårt samarbete med stora idrottsaktörer såsom SATS. Genom ett samarbete
med SANE och OCD-föreningen Stockholm kunde vi under höstterminen även
erbjuda en föreläsningsserie för våra medlemmar.
Fredrika, internutbildningsansvarig
rikskansliet.

UPPDRAG: FRISK LOKALT (FYSISK*)
Antal deltagare
468

Uppdrag: Frisk – föreläsningskoncept för vuxna
Föreläsningen Uppdrag: Frisk riktar sig till vuxna som vill öka sin kunskap om ätstörningar, bemötande, hur det går att upptäcka ätstörningar samt arbeta förebyggande.
Viktiga målgrupper är exempelvis lärare, pedagoger och elevhälsoteam, eller personal
och engagerade inom föreningar och företag. Vi kunde öka antalet digitala föreläsningar som återigen har skapat möjligheter för oss att nå ut bättre i delar av landet där
vi inte har lokalavdelningar.
UPPDRAG: FRISK I DIGITALT FORMAT I SIFFROR

200

Antal föreläsningar
Antal deltagare
88

2019

2020

12

8

5

föreläsningar

föreläsningar

föreläsningar

Antal deltagare
1366

496

8
273

2019
Fanns inte*
Fanns inte*

* Det digitala formatet utvecklades först under pandemin (2020), för att hitta nya
sätt att sprida kunskap.
Uppdrag: Självkänsla – workshop för unga
Uppdrag: Självkänsla är en workshop där vi ger elever och ungdomar möjlighet att
reflektera kring självkänsla, media, ideal och normer. Tillsammans med Thoren Business School, Solna samt med Fryshusets dansklasser har vi testat Uppdrag: Självkänsla
i digitalt format, i form av en workshop som lever upp till våra krav på trygga digitala
rum, normkreativitet och inkluderande och inlyssnande metoder. Vårt material och
upplägg har visat sig fungera bra i det digitala rummet. Liksom i fysiska workshop beror
användandet av vårt power point-material mycket på hur aktiva eleverna är. Ibland
behövs materialet, ibland flyter samtalet utan bilderna.
Att skapa förtroliga samtal utan att vara på plats fysiskt i klassrummet kan vara en
utmaning, men våra utvalda ledare har snabbt tagit till sig det nya digitala formatet
och fått igång värdefulla samtal med eleverna. Under hösten fortsatte vi med digitala
workshops på bland annat Gluntnes Montessoriskola.
UPPDRAG: SJÄLVKÄNSLA I DIGITALT FORMAT I SIFFROR
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2020

2020

14
353

2021

UPPDRAG: SJÄLVKÄNSLA
LOKALT (FYSISK*)

2019

2021

2021

54

5

22

workshops

workshops

workshops

* Under stora delar av pandemin
behövde vi ställa in vår lokala
utbildningsverksamhet.

2021
Antal föreläsningar
Antal deltagare

3
76

2020

2019

Fanns inte*
Fanns inte*

Fanns inte*
Fanns inte*

* Det digitala formatet utvecklades först under året, för att hitta nya sätt att sprida
kunskap.
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We care och I care – utbildningskoncept för idrottssektorn
I vår idrottssatsning We care och I care får ledare inom idrotten, såsom tränare,
instruktörer, gympersonal med flera, kunskap och verktyg för att upptäcka, förebygga
och möta ätstörningsproblematik. I våra utbildningar pratar vi om ätstörningar, tidiga
varningstecken, bemötande vid oro för att någon är drabbad samt om hälsosamt
ledarskap.
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Vi fortsatte att föreläsa för idrottsföreningar och gym, främst i digitalt format. Vi
kunde öka antalet föreläsningar och det totala deltagarantalet. Vi har även fortsatt vårt
samarbete med gymkedjan SATS som förlängt användningen av vår webbutbildning
I care för sina anställda. Utöver detta har vi konsulterat SATS i vidareutvecklingen av
företagets handlingsplan för att bemöta ätstörningar. Även Fitnesskedjan 24Seven har
fortsatt erbjuda I care till sina medarbetare.
Tillsammans med forskare på CEDI (Centre for eating disorder innovation) har datainsamlingen för den studie som utvärderar I care slutförts under året. Insamlade
data kommer att analyseras under 2022. Syftet med studien är att mäta vilka effekter
I care-utbildningen har för de tränare/ledare som genomgår den. Vi undersöker bland
annat tränarnas/ledarnas egna attityder om träning, kunskap om ätstörningar och
trygghet i att bemöta aktiva med problematik, före och efter genomgången utbildning.

WE CARE LOKALT (FYSISK*)

WE CARE I DIGITALT FORMAT
Antal digitala föreläsningar We care
Antal deltagare

Maja, Frisk & Fri Norrköping/
Linköping.

2021

2020

10
237

5
120

2019
Fanns inte*
Fanns inte*

Antal deltagare
453

* Det digitala formatet utvecklades först under pandemin, för att hitta nya sätt att
sprida kunskap.

Digital föreläsningsserie och panelsamtal för våra medlemmar
Under året har vi i samverkan med SEDS (Svenska Ätstörningssällskapet) – en intresse
organisation för människor som professionellt arbetar med ätstörningar, SANE –
Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation och OCD-förbundet
Stockholm erbjudit insatser för varandras medlemmar.
På internationella ätstörningsdagen 2 juni bjöd vi tillsammans med SEDS in till ett
digitalt panelsamtal på morgonen, där vi diskuterade hur vi kan skapa förutsättningar
för en bättre ätstörningsvård utifrån Frisk & Fris Nio krav för en bättre ätstörningsvård.
60 medlemmar tog del av panelsamtalet.
Tillsammans med SANE och OCD-föreningen Stockholm arrangerade vi en med
lemsföreläsningsserie om tvångssyndrom, PANS/PANDAS och om hur vi kan bemöta,
upptäcka och förebygga ätstörningar.
Uppföljning av vår utbildningsverksamhet
Vi har samlat in data i form av kvalitativa undersökningar hos bland annat deltagarna
i I care, före och efter utbildningsinsatsen för att kunna utvärdera effekterna under
2022. Dialog med deltagarna och uppföljning med våra beställare i alla utbildnings
insatser bekräftar att våra utbildningar uppfyller sitt syfte (ökad teoretisk kunskap,
förbättrat förmåga hos deltagarna att förebygga och bemöta ätstörningsproblematik,
hjälpsökande beteende vid behov). Vi har samtidigt identifierat ett tydligt behov av
att vidareutveckla våra utbildningsinsatser utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med
fokus på bland annat självledarskap och friskfaktorer.

90
5

2019

2020

2021

14

1

3

föreläsningar

föreläsning

föreläsningar

* Under stora delar av pandemin
behövde vi ställa in vår lokala
utbildningsverksamhet.
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INTRESSEPOLITISK VERKSAMHET
Frisk & Fri verkar för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och
bemöta ätstörningsproblematik. Vi arbetar därför utifrån våra nio krav för en bättre
ätstörningsvård, som även inkluderar krav som riktar sig till media och samhället i
stort. Vi utgår alltid från erfarenhetsbaserad kunskap – ett begrepp som föreningen
vill uppvärdera. Vi tror att denna kunskap är central för ett arbete som främjar psykisk
hälsa och förebygger psykisk ohälsa och suicid. Det ska alltid finnas ett erfarenhets
baserat perspektiv när ätstörningar skildras eller diskuteras.
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Årets fokus
Inom ramen för vår stadgerevision har vi ändrat vårt ändamålsområde verka för bättre
vård till vi arbetar intressepolitiskt för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på
att förebygga och behandla ätstörningar. Syftet är att beskriva föreningens roll som
påverkande kraft i samhället. Vad vi menar med ändamålet konkretiseras i föreningens intressepolitiska manifest Nio krav för en bättre ätstörningsvård. Under året har vi
skapat grunden för en mer systematisk uppföljning av upplevelser av vården över tid.
Något som är av särskild vikt med hänsyn till utmaningar kopplat till pandemin och
de stora förändringarna inom hälso- och sjukvårdens organisering.
Medlemsenkäter och informationsinhämtning på hemsidan
Genom två medlemsenkäter har vi fördjupat vår insyn i medlemmarnas behov och
upplevelser. I första enkäten Var med och påverk kunskapsläget om ätstörningar svarade
346 medlemmar. Svarande beskrev bland annat kortfattat sina erfarenheter av ätstörningar och eventuell annan psykisk ohälsa, men också upplevelse av sin psykiska hälsa
idag. Utöver detta fick vi svar på eventuella utmaningar och problem i arbetsliv och
fritid, familjeliv och bostadssituation, skola och utbildning, hälso- och sjukvård och i
kontakt med myndigheter. I andra enkäten svarade 222 medlemmarna på bland annat sina tankar om ätstörningar, behandling, viktiga egenskaper hos en behandlare
och förbättringsförslag i vården. Verkligheten och förslag som beskrevs i enkätsvaren
stämmer väl överens med verkligheten vi möter i vårt dagliga arbete, i kontakt med
drabbade av ätstörningar och närstående. Det är tydligt att kunskapen om ätstörningar
och bemötande behöver såväl fördjupas som få bredare spridning. Detta gäller särskilt
inom hälso- och sjukvården, men också i skolan, på arbetsplatser, inom myndigheter
och samhället i stort. Med hänsyn till svaren och lärdomar från dessa två enkäter har vi
vid slutet av året utarbetat grunden för en frivillig webbenkät om vårdupplevelser som
kommer att lanseras på vår nya hemsida 2022. Genom kontinuerlig utvärdering vill vi
framöver skapa oss en systematisk uppföljning över tid och stärka vår intressepolitiska
relevans. Resultaten kommer att sammanfattas i en rapport.

Caroline, Frisk & Fri Gävleborg.

Julia, Frisk & Fri Norrköping/Linköping.
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Delaktighet i utredningar, kartläggningar och möten med beslutsfattare
Frisk & Fri har bidragit med ett skriftligt medskick till den
kommande strategin för suicidprevention och psykisk hälsa.
I vårt svar utgick vi från svaren i medlemsenkäten som gav
oss kompletterande insyn i aktuella erfarenheter, utöver den
verkligheten vi möter i våra stödkanaler, i vårt opinions
bildande arbete och i vår utbildningsverksamhet.
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Riksföreningens lokalavdelningar har under året även i
mötet med politiker och tjänstemän i regionerna, i relevanta
brukarråd och andra påverkanssammanhang, drivit våra
intressepolitiska frågeställningar med hänsyn till regionala
förutsättningar och behov. Vi hänvisar till lokalavdelningarnas
verksamhetsberättelser för fördjupat insyn.
Paraplyorganisationer och nätverk
Frisk & Fri är medlemsförening i Nationell samverkan för
psykisk hälsa (NSPH) på nationell nivå samt i vissa lokalavdelningar även aktiva i olika regionala NSPH-nätverk, likaså i vissa Hjärnkollföreningar ute i landet. Samverkan med
andra viktiga föreningar inom området psykisk ohälsa har
flera fördelar, det stärker vår intressepolitiska kraft och ger
oss förmånen att inom ramen för detta arbete fördjupa våra
kunskaper på områden som vi själva inte primärt arbetar såsom rättspsykiatri, äldres hälsa mm. Det hjälper oss också att
vara en röst i olika större utredningar såsom Samsjuklighetsutredningen och remissvar såsom Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34.
Samverkan för oss till mötesrum med beslutsfattare dit vägen
annars vore längre.
Styrgrupp Riksät
Riksät är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling med syfte att systematiskt följa upp behandlingsinsatser, metoder, resultat och patienttillfredsställelse.
Riksäts syfte är att den insamlade informationen ska utgöra underlag för kvalitetssäkring, kliniskt förbättringsarbete och verksamhetsstyrning. Frisk & Fri ingår sedan
några år tillbaka i styrgruppen och företräder då den viktiga egenerfarenhetsbaserade
kunskapen som brukar- och närståendeperspektivet består av.
Uppföljning av vår intressepolitiska verksamhet
Vid slutet av året fick vi bekräftat att Socialstyrelsen får uppdraget att ta fram
nationella riktlinjer och kunskapsstöd till professionen, en process som har skjutits
fram på grund av pandemin. Vi har också aktivt deltagit i sakkunniggrupp ”Översyn
om högspecialiserad vård för ätstörningar”. Vi kommer följa upp utvecklingen av
dessa insatser under de närmaste åren, i form av fortsatt dialog med relevanta aktörer
men också genom att samla in upplevelser av drabbade och närstående ännu mer
systematiskt under de närmaste åren.

Lisa, Frisk & Fri Stockholm.
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KOMMUNIKATION
Frisk & Fri vill öka kunskapen om ätstörningar i samhället och påvisa vikten av tidiga
och hälsofrämjande insatser. Vi vill bemöta myter om ätstörningar och nyansera bilden av vad en ätstörning är – och vem som kan drabbas. Ett ytterligare mål med vår
kommunikation är att motverka skadliga normer och ideal, för en värld utan ätstörningar, där alla är fria att vara sig själva, i enlighet med vår vision. Kommunikationen
sker enligt föreningens värdegrund som, med lyhördhet för olikheter och perspektiv,
sätter fokus på människors lika värde.
Årets fokus
Pandemin och det ansträngda läget inom vården har varit centrala ämnen i årets
medierapportering, något som vi också själva har lyft i form av en debattartikel
i i Svenska Dagbladet. Vi har fortsatt bygga föreningen som kunskapsaktör och
arbetat för att nå ut bredare till unga, bland annat genom ett samarbete med Arla
där vi fick exponering på mjölkpaket. Utöver detta har vi tagit fram en ny responsiv
hemsida (en hemsida som fungerar lika bra för mobil, dator eller surfplatta) som
färdigställs och lanseras 2022. Sedan årsskiftet finns vår medlemstidning Insikt även
som abonnemang.
Tidningen Insikt
Insikts innehåll framställs av ideella krafter, medlemmar och anställda i Frisk & Fri.
Som föreningens röst verkar Insikt stödjande, förebyggande och påverkande och vi belyser, informerar, problematiserar och reder ut. Förutom att tillgängliggöra föreningsinformation till läsarna innehåller tidningen återkommande inslag under vinjetterna
Mitt engagemang och Min bakgrund, som tar tillvara den egna, levda erfarenheten.
Volontärer respektive medlemmar delar med sig av vad som driver deras engagemang
och vad som lett dem till att bli friska och fria från en ätstörning. Under året har
Insikt bland annat uppmärksammat samarbeten som syftat till att stötta föreningens
verksamhet, sprida kunskap och öka vår synlighet. Tidningen har även gjort nedslag
i hur våra lokalavdelningar verkar för en bättre ätstörningsvård och givetvis tagit upp
hur rådande omständigheter med covid-19 påverkat ätstörningsområdet. Vi har vidare
lyft samsjuklighet, vikten av lyssnande i preventivt arbeteoch vår medverkan i media.
Press- och kampanjarbete
Årets pressarbete har präglats av ett ökat tryck på vården och att fler söker sig till
ätstörningsvården, något media valt att lyfta under hela året. Vi har medverkat i ett
flertal artiklar och radioinslag med uttalanden kring vårdköer samt skrivit en debattartikel på temat som publicerades i Svenska Dagbladet. Under hösten 2020 var vi
med i en konsulterande roll för produktionsbolaget Nordisk Film och TV/Meter,
som bland annat producerar programmet ”Sofias änglar”. De avsnitt av programmet
som vi bidragit till samt medverkade i sändes i början av 2021. Vi har även haft en
konsulterande roll för en produktion på SVT som kommer sändas under 2022. Under
året slutfördes även inspelningen av fyra korta informationsfilmer om oss som organisation. Dessa lanserades i sociala medier under hösten.
Arla
2021 medverkade vi på baksidan av Arlas mjölk-och yoghurtpaket, ett samarbete som
startade under 2020. Denna gång var föreningen med i två så kallade paneler. Panelerna syntes främst under juli, augusti och november månad men förekom sporadiskt
fram till årets slut. Arlas mjölkpaket har en stor exponeringsyta och för kampanjen
byggde vi vidare på 2020 års kampanj riktad till barn och unga, med specifika karaktärer och olika situationer som är relevanta för målgruppen. Vi valde även att metakommunicera till föräldrar och andra vuxna som finns nära barn och unga. Huvudfokus för
kampanjen var återigen att lyfta våra stödkanaler och att ätstörningar kan drabba alla.
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Volontärrekrytering
Vi har under året haft en löpande rekrytering av volontärer med intresseanmälningsformulär på hemsidan. Lokalavdelningarna har kunnat tända och släcka uppdrag vid
behov. Vi har haft två perioder, fyra veckor under sommaren och tre veckor under vintern, då vi annonserat i sociala medier. Annonserna fick mycket goda resultat i form av
länk-klick, räckvidd och exponeringar. Under hela året har vi fått in 102 ansökningar
enbart via formuläret på hemsidan. Under de två annonseringsperioderna inkom sammanlagt 43 intresseanmälningar. Ett antal som kan tolkas som lågt jämfört med
tidigare år, men vi hade en ovanligt stor ökning av nya volontärer under 2020
då vi sökte på liknande sätt med annonsering vid två tillfällen samt löpande.
Kombinationen av många nya volontärer året innan och att vi sökt volontärer
regelbundet under året kan bidra till det något lägre resultatet.
Föreningens trycksaker
På hemsidan kan privatpersoner, företag och organisationer kostnadsfritt
beställa våra informationsbroschyrer. Utöver detta kan en beställa våra böcker.
I En närståendes handbok tar vi oss an frågeställningar som många närstående
brottas med och ger tips på hur en kan stötta den drabbade och samtidigt
ta hand om sig själv. Fickbok för bättre självkänska knyter an till våra
workshops för unga, Uppdrag: Självkänsla men fungerar också fristående som
inspirationskälla kopplad till frågor om självkänsla, självförtroende, media
och ideal.
Uppföljning av vårt kommunikationsarbete
Vi har fortsatt nyttja Meltwater – en omvärldsbevaknings- och presstjänst. Detta har
stärkt föreningens kommunikationsarbete. Genom tjänsten kan vi fortsätta bevaka
vad som skrivs i media om oss som organisation och om ätstörningar överlag. Vi kan
även bevaka andra ämnen som relaterar till våra frågeställningar.

fi ckbo k
fö r bättre
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KOMPETENSUTVECKLING OCH INTERN KOMMUNIKATION
Ledarmanual för digitalt gruppstöd
Under året tog vi fram en ledarmanual för vårt digitala gruppstöd. Manualen är ett
stöd för volontärerna som leder digitala öppna träffar och stödgrupper för drabbade
eller närstående. Den är ett komplement till befintliga ledarmanualer för vårt fysiska
gruppstöd. Grunden för den nya manualen utgörs av alla erfarenheter vi gemensamt
gjorde under pandemiåret 2020 när vi ställde om till att erbjuda digitalt gruppstöd. Vi
har samlat erfarenheter och kunskap för hur det mellanmänskliga mötet påverkas av
att det sker online och på vilket sätt det digitala rummet ställer andra krav på ledaren
när hen ska skapa ett tryggt rum. Manualen innehåller dessutom en hel del praktiska
tips som hjälper ledaren att ha koll på allt före, under och efter mötet.
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Ledarworkshop
I juni bjöd vi in volontärer, som är ledare i gruppstödet, till en workshop online baserad
på våra ledarmanualer och tillhörande deltagarguider. Internutbildningsansvarig och
samordnaren för digitalt gruppstöd gick igenom materialet tillsammans med volon
tärerna. De arbetade sedan med idéer för hur det kan användas i ledarskapet i såväl
fysisk som digital stödgruppverksamhet.
Frisk & Fri Akademi
Under året lanserades Frisk & Fri Akademi, vårt koncept för kompetensutveckling för
anställda, förtroendevalda och volontärer i föreningen. På föreningens intranät har vi
skapat en plattform för akademin och här samlas såväl internt framtaget material som
är användbart i föreningsuppdraget som externt kunskapshöjande material som berör
vårt fält. Alla kan påverka innehållet genom att kontakta det utsedda akademirådet
med tips på intressant material som fler bör ta del av. Materialet publiceras på plattformen på intranätet först när akademirådet kvalitetsgranskat det.
Grundutbildning och specifika föreläsningsinsatser
Under året bjöds 74 nya volontärer in till grundutbildningen och 11 nya närstående
volontärer till vår fördjupningsutbildning. Den 13 september var en föreläsare från
Attention inbjuden för att berätta om neuropsykiatriska funktionsvariationer och ätstörningar. I föreläsningen deltog ett trettiotal anställda och volontärer från hela landet. Deltagarna fick lära sig om neuropsykiatriska funktionsvariationer med fokus på
autismspektrumtillstånd och adhd samt vad en kan behöva tänka på i kontakten med
personer som har NPF.
Handledning
Handledning är en möjlighet till utveckling för alla engagerade i Frisk & Fri, volontärer, förtroendevalda som anställda. Våra handledningar är processinriktade, vilket
innebär att vi erbjuder en öppen form, där deltagarna kan ta upp det som känns viktigt
för just dem för att kunna utvecklas och trivas i sin roll.
Vi har erbjudit uppdragsspecifik grupphandledning digitalt med externa handledare.
Utöver detta har anställda och volontärer möjlighet att själva boka individuell handledning via telefon med en legitimerad psykolog.

RÖSTER OM VÅR GRUNDUTBILDNING

88 %

Tycker att utbildningen fångar upp de ämnen som är viktigast i en introduktionsfas för volontären.

88 %

Håller helt med om att de efter genomgången utbildning har fått reflektera över frågeställningar som är viktiga
för uppdraget som volontär.

83 %

Tycker att de fått nya kunskaper som de kan använda i sin volontärsroll.

98 %

Känner sig efter genomgången grundutbildning motiverade eller mycket motiverade att gå ut i uppdrag.

73 %

Uppger att de känner sig trygga eller mycket trygga i sitt uppdrag efter att ha genomgått utbildningen.
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INSAMLING OCH FINANSIERING
Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av offentliga bidragsgivare, medlems
avgifter, stiftelser samt gåvomedel från privatpersoner och företag. Föreningen säljer
även i liten omfattning utbildningar, böcker och profilmaterial, där överskottet går
till föreningens verksamhet. Vi arbetar för en hållbar finansieringsmix som ska säkra
de nödvändiga ekonomiska resurserna som krävs för framtida verksamhetsutveckling.
Föreningen har ett 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Frisk & Fri
är också medlem i Giva Sverige, Sveriges branschorganisation för insamlingsorganisationer, som verkar för ett etiskt förankrat insamlingsarbete.
Medlemmar och givare
Vid årsskiftet hade vi totalt 2827 medlemmar, vilket är en ökning med 18 % (431
medlemmar) jämfört med 2020 (läs mer på sidan 5). Medlemsintäkterna ökade från
379 000 SEK till 460 000 SEK. Det ökade medlemsantal kommer även ha en positiv
effekt på tilldelning av offentliga medlen för 2022 som relaterar till medlemsantalet.
Även gåvorna från privatpersoner har ökat trots att vi saknade personella resurser för
ett kampanjorienterade, riktade insamlingsarbete. Privatpersoner skänkte sammanlagt
369 000 SEK till föreningen, jämfört med 313 000 SEK året innan. Vi ser ett stort
behov av att skapa förutsättningar för en insamlingstjänst de närmaste två åren för att
stärka vår finansieringsmix och för att ta till vara den potential vi ser.
Företag
Under året fortsatte vårt samarbete med Arla som gav oss en kostnadsfri exponering
på mjölkförpackningar (läs mer på sidan 16). Vi kommer fortsätta samarbetet även
under 2022. Gåvor från företag ökade från 48 000 SEK till 78 000 SEK och även här
ser vi en stor potential för att kunna öka våra intäkter de närmaste åren.
Stiftelser och fonder
Projektbaserade bidrag från stiftelser och fonder är en värdefull resurs för att kunna
driva vidare vår interna utveckling men också vår växande grundverksamhet. Totalt
ligger våra stiftelseintäkter under året på bara 40 000 SEK, men vi har lagt grunden för
fler medel under 2022. Vi har under året skickat in en projektansökan till Arvsfonden
för ett treårigt projekt med syfte att göra ätstörningar pratbart och att nå ut bredare till
unga. Vi har tyvärr inte fått ett besked än. Radiohjälpen har vid slutet av året tilldelat
oss 275 840 kr för 2022 som säkrar vår digitala stödgruppverksamhet. Stiftelsen Oscar
Hirschs Minne och Byggnadsstiftelsen S:t Erik finansierade vårt projekt sommar- och
julstöd som bidrog till att vi kunde hålla vårt stöd öppet året runt.
Offentliga bidrag
Vi har tydligt ökat våra intäkter från offentliga bidragsgivare både på riksplan och
delvis även i våra lokalavdelningar. Sammanställningen kan följas upp på sidan 23.
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Arbetsmiljö
På grund av pandemin har vi i stort utsträckning arbetat hemifrån. Anställda har
haft möjlighet att komma in med behov för att förbättra den fysiska arbetsmiljön på
hemmaplan och vi kunde bemöta majoriteten av behoven som fanns. Utöver detta
har medarbetarna haft möjlighet att boka sig in på rikskansliet i Stockholm där vi
upprättade begränsningar för hur många som får vistas där i taget. Vi har fortsatt
erbjuda digital grupphandledning för anställda i våra olika verksamhetsgrupper. För
att stärka sammanhållningen bland våra anställda fanns det fortsatt (frivilliga) digitala
fikastunder två gånger om dagen. Alla har som tidigare haft tillgång till individuell
telefonhandledning med en legitimerad psykolog vid behov.
Ett hållbart ideellt engagemang
Vårt arbete för en hållbar arbetsmiljö går hand i hand med våra satsningar för en hållbar engagemangsmiljö för våra volontärer och förtroendevalda. Frisk & Fri erbjöd alla
volontärer den digitala grundutbildning samt tillgång till anonym individuell handledning hos en legitimerad psykolog. Vi har haft fler handledningstillfällen än tidigare
år och upplägget baserades på volontärernas behov och önskemål.
Jämställdhet och mångfald
Vi använder oss av ett inkluderande språk. I vår utbildningsverksamhet använder vi
oss av ordval och bildspråk som gör det möjligt för både män, kvinnor och personer
med könsöverskridande identitet och uttryck att känna igen sig. Detta syns bland
annat i våra illustrationer för kampanjen på Arlas mjölkförpackningar. Vi ville visa att
ätstörningar kan drabba alla, oberoende av kön, ålder eller etnisk bakgrund. Därför
kan karaktärerna i våra illustrationer tolkas som kille, tjej och ickebinär.
Vi har fortfarande en utmaning med att rekrytera män som anställda, volontärer och
förtroendevalda. En övervägande del av alla engagerade är kvinnor och födda i Sverige.
Vi har därför särskilt försökt att synliggöra och tillvarata såväl mäns som kvinnors
kunskaper och erfarenheter i all vår kommunikation. När det gäller mångfald har Frisk
& Fri en blandning gällande personalgrupp och volontärbas i utbildningsbakgrund,
kulturell bakgrund, ålder och funktionsvariationer.
Kollektivavtal
Föreningen har från och med 2022 kollektivavtal och haft en informationsträff
under höstterminen för medarbetare för att kunna ställa frågor kopplat till förändrings
processen.

FLERÅRSÖVERSIKT
Resultat och ställning

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Summa intäkter

8273

7189

6397

6692

6802

6153

Årets reslutat
Soliditet

293

552

-35

-31

37

545

57 %

59 %

53 %

52 %

52 %

42 %

(Soliditet = eget kapital/totala tillgångar)
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Funktionsindelad resultaträkning			
			
			
Räkenskapsår
2021-01-01 – 2021-12-31			
			
		 tkr
tkr
Not
2021
2020
Verksamhetsintäkter			
Medlemsavgifter		 460
379
Gåvor
2
447
361
Bidrag
3
7007
6190
Övriga intäkter
4
359
259
Summa verksamhetsintäkter		
8273
7189
			
Verksamhetskostnader
5		
Ändamålskostnader		 -6788
-5828
Medlemskostnader		 -107
-109
Insamlingskostnader		 -409
-133
Administrationskostnader		 -680
-572
Summa verksamhetskostnader		
-7984
-6642
			
Verksamhetsresultat		 289
547
			
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter		
4
5
Summa resultat från finansiella investeringar		
4
5
			
Resultat efter finansiella poster		
293
552
			
Årets resultat		
293
552
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		 tkr
tkr
Not
2021-12-31
2020-12-31
TILLGÅNGAR			
			
Anläggningstillgångar			
			
Immateriella anläggningstillgångar			
Hyresrätt		 30
30
			
Summa anläggningstillgångar		
30
30

Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		 39
28
Övriga fordringar		
62
63
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6
249
137
Kassa och bank
7
3088
2618
Summa omsättningstillgångar		
3438
2846
			
Summa tillgångar		
3 468
2 876
			
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat kapital		
1689
1136
Årets resultat		
293
552
Summa eget kapital		
1982
1688
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		 325
123
Övriga skulder		
169
134
Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter
8
992
931
Summa kortfristiga skulder		
1486
1188
			
Summa eget kapital och skulder		
3468
2876
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NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not		
Noter och tilläggsupplysningar
1		
			
Redovisnings- och värderingsprinciper			
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Bidrag till verksamheten redovisas i den period de avser.
Bidrag till speciella projekt redovisas i den takt de utnyttjas.
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningsprincip.
			
		 tkr
tkr
Not
2020
2020
Gåvor och bidrag			
			
Gåvor
2		
Allmänheten		 369
313
Företag		 78
48
		 447
361
Bidrag
3		
			
Bidrag myndigheter			
Socialstyrelsen		 2251
2147
Socialstyrelsen ej förbrukat 			
Folkhälsomyndigheten verksamhetsbidrag		
1600
1100
Folkhälsomyndigheten ytterligare verksamhetsbidrag		
560
604
Stockholms Läns Landsting, HSN		
400
400
Landstingsstyrelsen Stockholm		
870
850
Landsting Västra Götaland			
Region Skåne		
160
311
Landsting Östergötland		
60
55
Landsting Västmanland		
15
15
Landsting Dalarna 		
29
41
Göteborgs Stad		
150
150
Malmö Stad		
364
120
Umeå kommun		
70
79
Norrköpings kommun		
20
20
Linköpings kommun		
10
10
Landstingen Värmland			
9
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)
250
Sjuklöneersättning		
9
15
Arbetsförmedlingen		 149
149
Summa bidrag myndigheter		
6967
6075
			
Bidrag organisationer			
Stiftelser och organisationer		
40
115
			
Summa bidrag organisationer		
40
115
			
Summa bidrag		
7007
6190
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Not		
Övriga verksamhetsintäkter
4		
Handböcker och informationsmaterial		
75
-4
Föreläsningar och kurser		
209
154
Stödgrupper avgifter		
45
13
Annonsintäkt Insikt		
19
13
Uthyrd personal och reseersättning		
11
83
		 359
259
			
Medeltal anställda, personalkostnader
5		
och arvoden till styrelsen			
			
Medeltal anställda*		
14,00
11,12
Varav män: 		
0,35
0,40

* I tidigare årsredovisningar skrev vi antal individer i stället för medelantal anställda.

			
Styrelseledamöter		 6
6
Varav män		
0
0
			
Kanslichef		 1
1
Varav män		
0
0
			
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader			
Styrelse och kanslichef		
546
520
Övriga anställda		
3928
3569
Totala löner och ersättningar		
4474
4089
			
Sociala kostnader		
1742
1240
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)		
247
210
Summa		 6216
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter
6		
Förutbetalda hyror		
71
Övriga poster		
178
Summa		 249

5329

69
68
137

Likvida medel
7		
Bankmedel		 3088

2618

Summa		 3088

2618

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8		
Upplupen semesterskuld jämte sociala kostnader		
245
Upplupen särskild löneskatt pensionskostnad		
111
Medlemsintäkter		 260
Förutbetalda bidrag		
290
Övriga poster		
86

201
53
231
347
99

Summa		 992

931
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Stockholm, enligt det datum som framgår av vår digitala underskrift.

Emma Forsén Mantilla
Ordförande

Karin Zetterlund
Sekreterare

Diana Lyrholm-Ringborg
Ledamot

Maria Ling
Ledamot

Maja Molin
Ledamot

Elin Monell
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats enligt det datum som framgår av vår digitala underskrift.

Auktoriserad revisor
Lena Normann
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