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Styrelsen för AHR - Anhörigas Riksförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Information om verksamheten
 
Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för anhöriga 
till de som på grund av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand. 
Anhörigas Riksförbund stimulerar bildandet av lokala anhörigföreningar i kommunerna och stöttar deras 
verksamhet. Anhörigas Riksförbund är en gemensam plattform för frågor som rör anhörigskap. 
Organisationen kännetecknas av god samverkan genom konstruktiv dialog med samtliga aktörer inom 
området anhörigstöd.
 
Föreningen har sitt säte i Varberg.
 
Styrelse till och med 2021-04-16 Styrelse från och med 2021-04-17
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande Ann-Marie Högberg, förbundsordförande 
Ingrid Sandelin, vice ordförande Marléne Lund Kopparklint, vice ordförande 
Eva Sixt, ledamot Eva Sixt, ledamot
Gun-Britt Björevall, ledamot Ingrid Sandelin, ledamot
Jenny Lénström, ledamot, avgick 2020-05-31 Ulf Ekberg, ledamot
Marja Hillerström, ledamot Sandra Wessel, ledamot
Brita Karlsson, ledamot Anders Norrman, ledamot
Solweig Backlund, ersättare Ann-Margret Blomqvist, ersättare
Ann-Margret Blomquist, ersättare Elisabet Ljungström, ersättare 
 
Styrelsemöten
Styrelsen har under 2021 sammanträtt vid 9 (9) protokollförda styrelsemöten varav två möten sträckte 
sig över två dagar. Samtliga möten genomfördes digitalt via zoom, föregående år 5 telefonmöten, 3 
digitala och 1 fysiskt möte.
 
Arbetsutskott
Ledamöter i arbetsutskottet (AU) har utöver ordförande Ann-Marie Högberg varit vice ordförande Ingrid 
Sandelin och ledamot Eva Sixt fram till och med 2021-04-16. Därefter valdes till ordförande Ann-Marie 
Högberg, vice ordförande Marléne Lund Kopparklint och ledamot Eva Sixt.
AU har haft 7 (7) protokollförda möten digitalt via zoom.  
 
Valberedning
Ledamöterna har till och med 2021-04-16 bestått av Alf Andersson, ordförande, samt Ulla Paulsson, 
Sonja Hall, Birgitta Odelstierna och Siv Nilsson. Därefter valdes ledamöterna Anders Sjögren, 
sammankallande, samt Gun-Britt Björevall, Marja Hillerström, Lena Hultén, Susanne Hultgren och Ulla 
Paulsson.
Valberedningen har inte haft några protokollförda möten under 2021 (2020 hölls 7 möten).
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Stadgekommité
Ledamöterna i stadgekommittén har till och med 2021-04-16 bestått av Gunnar Hedberg, ordförande, 
och Bo Neikter, Göran Granerus med Alf Andersson som ersättare. Inga möten har hållits sedan 2019. 
Någon ny stadgekommitté valdes ej vid årets kongress, då arbetet med framtagandet av uppdaterade 
stadgar avslutades i och med att dessa antogs på extrakongressen.
 
Revisorer
Föreningens revisorer till och med 2021-04-16 var Gunnar Feucht, auktoriserad revisor, samt Anne 
Westergaard och Rolf Lundin, förtroendevald. Ersättare för dessa var Göran Granerus. Samtliga 
ordinarie revisorer omvaldes av kongressen. Funktionen som ersättare utgick.
 
Lokalföreningar 
Per 2021-12-31 fanns 51 (50) aktiva lokalföreningar och sammanlagt 3 617 (3 899) medlemmar. 
Under året har Anhörigföreningen i Filipstads kommun tillkommit.
 
Regionala nätverk
Antalet regionala nätverk uppgick under 2021 till 7 (6) stycken. Dessa finns i: 
Mälardalen
Småland 
Skåne 
Halland 
Västra Götaland
Värmland/Örebro
Norrland
 
Direktanslutna medlemmar
Per 2021-12-31 var 206 (178) personer direktanslutna medlemmar till Anhörigas Riksförbund.
På extrakongressen utsågs Mailis Lundgren till hedersmedlem.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Extra Kongressen
Extra kongressen genomfördes digitalt den 1617 april.  Extra kongressen behandlade utöver de punkter 
på dagordningen för årsmöte även de som kongressen 2020 hänskjutit till extrakongressen 2021. Extra 
kongressen redovisade handläggningen kring de motioner som beslutats om från 20172019 och 
behandlade de tre för året inkomna, ”Marte Meo  en kommunikationsmetod på demensboende”, 
”Genomförandeplan -ett levande arbetsverktyg för att säkerställa god vård och omsorg för den 
närstående och trygghet för den anhöriga” och ”Anhörigperspektivet måste genomsyra Sveriges 290 
kommuner”. 
Anhörigas Riksförbunds stadgar uppdaterades enligt förbundsstyrelsens förslag på förändringar. Val av 
ledamöter till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning genomfördes.
 
Anhörigriksdagen
Anhörigriksdagen, nordens största konferens om anhörigfrågor, genomfördes år 2021 för andra gången 
digitalt den 9-10 november. Temat var ”Anhörig i tiden” och syftet med temat var att kunna inkludera 
förbundets två största projekt under 2021 - ”Barn som anhöriga” och ”Kartläggning över anhörigas 
upplevelser under pandemin”  samt väva in olika forskningsaspekter och andra intressanta föreläsningar. 
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Opinionsbildning
Genom uppvaktningar, skrivelser, deltagande i utredningar, remissvar med mera har förbundet fört fram 
förbundets uppfattningar och ställningstaganden. 
Förbundet har under året bland annat svarat på remisserna ”Hållbar socialtjänst  En ny socialtjänstlag”, 
”Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården” och 
”Vilja välja vård och omsorg”.
Med hjälp av Anhörigföreningen i Göteborg skickade förbundet in underlag till ny nationell strategi för 
psykisk hälsa och suicidprevention till Folkhälsomyndigheten.
Förbundet har också ingått i både expert- och referensgrupp i arbete med att ta fram en ny 
äldreomsorgslag. Därutöver har förbundet medverkat vid olika möten i funktionshindernämnden, om 
nationell anhörigstrategi och med socialminister Lena Hallengren m.m.
 
Vi Anhöriga 
Vi Anhöriga är Anhörigas Riksförbunds medlemstidning och en av våra viktigaste medlemsförmåner. 
Under året har tidningen utkommit i 4 (4) nummer där samtliga tryckts i drygt 4 000 (5 000) exemplar 
varav merparten skickas direkt till våra medlemmar. Övriga tidningar går till prenumeranter så som 
anhörigstöd, sjukhus mm, samt att de används i marknadsförningssyfte genom spridning till bibliotek, 
väntrum, mässor och konferenser
 
Hemsidan och Medlemsidorna 
Huvudmålgrupp för Anhörigas Riksförbunds hemsida är allmänheten. Alla lokalföreningar har numer 
också antingen en länk till sin egen hemsida, eller en flik på förbundets hemsida, med deras kontaktinfo 
och eventuell annan info som de vill ska synas under deras namn. 
Den lösenordskyddade sidan för lokalföreningar finns tillgänglig för att förbundet ska kunna sprida 
information och mallar snabbt och effektivt. Föreningarna har på så vis tillgång till många olika 
dokumentmallar och information kring styrelsearbete, anhörigperspektivet och annat. Sidan uppdateras 
regelbundet.
 
Anhöriglinjen 
Anhöriglinjen är en nationell stödlinje för medmänskligt stöd, rådgivning och information. Anhöriga kan 
vända sig till Anhöriglinjen via telefon och e-post. Anhöriglinjen bemannas enligt fastställda tider, 
huvudsakligen av volontärer med egna erfarenheter av anhörigskap. Kopplad till Anhöriglinjen finns en 
expertgrupp som idag består av sakkunnig inom lagområden som LSS (Lagen om särskilt stöd och 
hjälp), SoL (Socialtjänstlagen) och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Under 2021 har antalet volontärer 
som regelbundet loggar in och besvarar samtal efter schema ökat till 22 (18) personer.
Under 2021 har antalet samtal till Anhöriglinjen ökat till 2 200 (1 800) och antalet mejl ligger kvar på en 
nivå av 300 (300). Antalet mottagna samtal har en ökning med 25% jämfört med 2020. Trenden från 
tidigare med en allt större övervikt av samtal gällande psykisk ohälsa håller i sig och de är till största del 
anhöriga mellan 2564 år.
 
Utbildning för anhörigkonsulenter 
Tillsammans med Helsjöns folkhögskola har Anhörigas Riksförbund en utbildning för 
anhörigkonsulenter. I augusti 2021 startade den andra omgången av utbildningen och klassen har nu gått 
sin första termin, examen är efter fullföljd vårtermin. Utbildningen är väldigt omtyckt och är tänkt att 
fortsätta med en tredje klass som startar i augusti 2022. 
 
Barn som anhöriga-projekt
Forskning har visat att elevhälsan på Sveriges grundskolor känner till de barn som är anhöriga och deras 
situation i väldigt liten utsträckning. Mot bakgrund av detta har Anhörigas Riksförbund under 2021 drivit 
ett projekt med medel från Socialstyrelsen för att hitta en metod för elevhälsan att hitta och identifiera 
barn som är anhöriga för att på så sätt kunna ge dem det stöd de behöver.
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Anhörigas upplevelser under pandemin-projekt
Covid-19 pandemin och medföljande restriktioner har utan tvivel påverkat livet för flera grupper i 
samhället som på ett eller annat sätt är utsatta. Sammantaget så pekar utvärderingar och forskning på att 
pandemin blottat redan befintliga brister i vård och omsorg. Tillsammans har Anhörigas Riksförbund och 
Malmöuniversitet, under ledning av projektledare Martina Takter, genomfört en studie om anhörigas 
erfarenheter och upplevelser av sin situation under Covid-19 pandemin. Syftet med studien var att, med 
utgångspunkt i intervjuer, beskriva och analysera anhörigas erfarenheter och upplevelser av Covid-19 
pandemin och dess konsekvenser i vardagen ur ett anhörigperspektiv. Studien, som fått namnet ” Den 
enes stödkorsett, den andres tvångströja? - Anhörigas erfarenheter och upplevelser av Covid-19 
pandemin”, bygger på 18 intervjuer med anhöriga samt organisationsföreträdare från valda 
organisationer från civilsamhället. Studien finns i sin helhet som pdf på förbundets hemsida. Anhörigas 
Riksförbund har också valt att trycka upp en folder med en mer lättillgänglig sammanfattning av studien.
 
 
Resultat och ställning
 
Förklaring av resultatutvecklingen
Även 2021 har präglats av pandemin och de restriktioner den fört med sig. Projekten, som vi beviljats 
bidrag för, har samtliga gått med i huvudsak mindre överskott. Sammantaget har mindre kostnader och 
större bidragsintäkter lett till ett överskott. Det beror på viss försiktighet, för att inte överraskas med 
kostnader i slutänden, men också på minskade kostnader för resor som inte kunnat genomföras. 
Styrelsemöten har inte kunnat genomföras fysiskt, utan alla har skett via länk. Den extra kongressen fick 
också genomföras fullt ut digitalt, liksom Anhörigriksdagen. Anhörigkonsulentutbildningen i samarbete 
med Helsjöns folkhögskola kunde inte heller genomföras som planerat pga rådande restriktioner. 
Ökningen av erhållna bidrag handlar dels om bidrag från Carl Jönssons stiftelse, dels om ett tillägg från 
Folkhälsomyndigheten.
Vi har ändå i stort sett kunnat genomföra vår verksamhetsplan, om än med de begränsningar som 
beskrivits ovan.. Formerna har fått bli lite annorlunda för att kunna följa de rekommendationer som 
myndigheter utfärdat. Målen har ändå nåtts, även om bristen på fysiska möten och kontakter är en 
negativ faktor i en ideell organisation, där mycket bygger på människors möten.

Finansiering
Trots att förbundet gjort överskott de senaste åren är inte framtiden lika enkel. Skälen till överskotten är i 
stor utsträckning pandemin. Hela föreningslivet står inför en stor förändring gällande framtida 
finansiering. Mycket pekar på att det kommer bli allt svårare att förlita sig på statliga bidrag framöver 
och därför behöver Anhörigas Riksförbund hitta fler inkomstkällor. Under 2021 har Anhörigas 
Riksförbund sökt och fått finansiering från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Carl Jönssons 
understödstiftelse. Det är inför framtiden av största vikt att vi fortsätter sprida våra intäkter på detta vis. 
 
Hållbarhetsupplysning
Anhörigas Riksförbund eftersträvar hållbarhet i alla avseenden. I vår resepolicy framgår att vi i 
möjligaste mån skall välja tåget framför flyg eller bil. För att skapa en hållbar arbetssituation och 
undvika övertid har vi målstyrda tjänster för tillsvidareanställd personal. Förbundet har avtal med en 
företagshälsa och följer lagar och kollektivavtal. 
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Förväntad framtida utveckling
Även om pandemitiden inneburit överskott behöver förbundet på sikt arbeta för fler finansieringskällor. 
Anhörigfrågor berör en mycket stor del av befolkningen och det finns därför goda möjligheter att fler 
människor genom gåvor skulle vilja stödja verksamheten. Det innebär att förbundet, i nivå med våra 
resurser, stegvis måste vidta åtgärder som underlättar detta. Med hjälp av stödet från 
Folkhälsomyndigheten räknar vi med att kunna fortsätta utöka och utveckla vår Anhöriglinje, som fått 
mycket uppskattning. Behoven och efterfrågan ökar. Under restriktionerna har vi fått lära oss att använda 
nya, digitala metoder och allt fler behärskar det. Den utvecklingen kommer att fortsätta där det är 
lämpligt. Det finns många fördelar med det och innebär också att vi som ideell organisation bidrar till att 
fler får tillgång till den tekniken, som behövs i många sammanhang. Men vi måste också ha i åtanke att 
inte alla omfattas av dessa kunskaper och tekniker och av vikten av det fysiska mötet. 
Efter omställning och i vissa delar nedstängning av mötesverksamhet kommer det att krävas stöd till 
föreningarna för att få igång verksamheten igen och öka medlemsrekryteringen.
Pandemin har satt fokus på anhörigas utsatta position och erfarenheter från den här tiden måste tas 
tillvara. Det kommer också att krävas påverkansinsatser för att få till stånd en bra nationell 
anhörigstrategi.

Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2021 2020 2019 2018 2017
Antal medlemmar 206 178 212 197 147
Medelantalet anställda 4 3 3 4 4

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 5 470 4 834 6 770 5 669 6 117
Verksamhetens kostnader -4 873 -4 324 -6 569 -5 691 -6 241
Verksamhetens resultat 597 510 201 -22 -124
Årets resultat 597 510 201 -22 -124

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr) 2 429 1 832 1 322 1 120 1 142
Soliditet (%) 73 75 59 39 66
Värdesäkring av eget kapital (%) 33 39 18 -2 -10

 
Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala 
tillgångar i balansräkningen).
Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget 
kapital.
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Förändring av eget kapital

Balanserat
Summa 

eget
kapital kapital

Belopp vid årets ingång 1 831 682 1 831 682
Årets resultat 596 891 596 891

  
Belopp vid årets utgång 2 428 573 2 428 573

Övrig information
Gåvor mottas på förbundets 90-konto Bg 900-6453 eller swish 9006453.
 
Hjälptelefonen Anhöriglinjen nås på telefon 0200-23 95 00 eller mail 
anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se.
 
Förbundets hemsida: www.anhorigasriksforbund.se Via den kan man också komma till 
Anhörighandboken, som innehåller fakta och information om anhörigskap.
 
Förbundet ger ut tidningen Vi Anhöriga.
 
Anhörigas Riksförbund är medlemmar i det europeiska nätverket Eurocarers.
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
 



AHR - Anhörigas Riksförbund
Org.nr 802402-4831

7 (12)

Resultaträkning Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 82 432 83 735
Gåvor 2 218 850 259 522
Bidrag 3 4 936 000 4 250 000
Nettoomsättning 211 997 203 313
Övriga verksamhetsintäkter 20 630 37 834

5 469 909 4 834 404

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -1 913 064 -2 164 507
Personalkostnader 5 -2 959 549 -2 159 778

-4 872 613 -4 324 285

Verksamhetsresultat 597 296 510 119

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -405 -173

-405 -173
Resultat efter finansiella poster 596 891 509 946

Resultat före skatt 596 891 509 946

Årets resultat 596 891 509 946
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Balansräkning Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 000 0
Aktuella skattefordringar 99 018 19 887
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 37 146 34 623

141 164 54 510

Kassa och bank 3 189 748 2 381 486
Summa omsättningstillgångar 3 330 912 2 435 996

SUMMA TILLGÅNGAR 3 330 912 2 435 996

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början 1 831 681 1 321 735
Årets resultat 596 891 509 946
Summa eget kapital 2 428 572 1 831 681

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 301 652 122 059
Övriga skulder 192 212 182 697
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 408 476 299 559
Summa kortfristiga skulder 902 340 604 315

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 330 912 2 435 996
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i AHR - Anhörigas Riksförbund. 
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem. 
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken AHR - Anhörigas Riksförbund tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett 
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att AHR - Anhörigas Riksförbund uppfyllt eller kommer att 
uppfylla vissa villkor och om AHR - Anhörigas Riksförbund har en skyldighet att återbetala till 
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
 
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
 
Bidrag som erhålls för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är 
avsett att täcka.
 
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
 
 
Not 2 Erhållna gåvor

2021 2020

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Insamlade medel från allmänheten 13 850 18 522
Gåvor från externa stiftelser 205 000 241 000
Summa 218 850 259 522
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Not 3 Bidrag

2021 2020

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen
Socialstyrelsen 3 300 000 3 150 000
Folkhälsomyndigheten 1 636 000 1 100 000
Summa 4 936 000 4 250 000

 
Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 133 348 (129 482) kronor, varav lokalhyra 
100 428 (97 572) kronor .
Avtalet om lokalhyra är löpande, med 6 månaders uppsägningstid.
 
Not 5 Anställda och personalkostnader

2021 2020

Medelantalet anställda
Kvinnor 3 3
Män 1 0

4 3

Löner och andra ersättningar
Styrelse och kanslichef 721 388 772 220
Övriga anställda 1 461 547 838 468

2 182 935 1 610 688

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och kanslichef 52 548 46 000
Pensionskostnader för övriga anställda 53 119 56 045
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 647 218 432 627

752 885 534 672

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 2 935 820 2 145 360

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 71 % 100 %
Andel män i styrelsen 29 % 0 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 79 % 56 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 21 % 44 %

Som ledande befattningshavare har räknats ordinarie styrelseledamöter, kanslichef, ledamöter i 
valberedning och stadgekommitté per bokslutsdagen.
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 25 845 25 107
Övriga förutbetalda kostnader 11 301 9 516

37 146 34 623

 
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 291 794 208 953
Upplupna sociala avgifter 91 682 65 606
Övriga upplupna kostnader 25 000 25 000

408 476 299 559
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