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frälsningsarméns uppdrag

Tro genom  
praktisk handling 

> Frälsningsarmén är en kristen kyrka med omfattande social hjälpverksamhet.  
Vår tro leder till praktisk handling. Vi hjälper den som har det svårt. Vi delar  
med oss av vår tro till alla människor. Vi erbjuder en öppen gemenskap utifrån  
människors intressen och dagliga behov. 

FRälSNiNGSaRméN i Sverige är en del av den 
internationella rörelse som finns i 131 länder. The 
Salvation Army grundades 1865 i London, och 
har fortfarande sitt internationella högkvarter 
där. Från det internationella högkvarteret tillsätts 
den högsta ledaren för Frälsningsarmén i de olika 
länderna över hela världen. Länderna är uppdela
de i 61 territorier. Frälsningsarmén i Sverige bildar 

tillsammans med Frälsningsarmén i Lettland ett 
territorium. 

FRälSNiNGSaRméN bedriver sin verksamhet 
genom kårer, som är benämningen på Frälsnings
arméns kyrkor, och olika sociala institutioner, 
som till exempel akutboenden, behandlingshem 
och stödboenden. < 
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kommendören har ordet

Andlighet med anor  
under ett historiskt år

> Pandemin dominerade allt annat under 2020 och påverkade i hög grad Fräls
ningsarméns arbete i Sverige. Verksamheten fick anpassas efter såväl smitt
skyddsreglementet som efter de ekonomiska utmaningar pandemin orsakade. 

DET äR iNTE oVaNliGT att en årsberättelse 
innehåller en historisk grund för de värderingar, 
den motivation och den metodik som organisa
tionens arbete bygger och baseras på. Det arbete 
som Frälsningsarmén bedriver i dag är inte olikt 
det arbete som utfördes för två århundraden se
dan av William Booth i slummen i Londons ”East 
End”.  Vårt fokus på att tjäna ”hela människan” 
beror på två väsentliga andliga sanningar som 
grundfästes redan på Booths tid:
1. Varje individ – oavsett etiketter som samhället 

eller de själva har tilldelat dem – har i sig värde 
helt enkelt tack vare sin mänsklighet och, 
speciellt, tack vare Guds kärlek för oss alla som 
individer, skapade av honom.

2. Människor är inte endimensionella, och därför 
bör vår tjänst fokusera på alla dimensioner 
i en individs liv – alltså, från Booth till idag, 
erbjuder vi soppa, tvål och frälsning som tjänar 
hela människan och försöker leda individen till 
helheten i livet.

DET aRBETE Som Vi uTFöRDE 2020, varav en 
hel del hänvisas till i denna rapport, har den här 
historiska bakgrunden med sin starka andliga 
betoning. Det som är ovanligt med denna års
berättelse är att samtidigt som arbetet baseras 
på vår historia, är själva året historiskt. Aldrig 

tidigare har Frälsningsarmén behövt arbeta under 
sådana speciella omständigheter. Pandemin 
dominerade allt annat under 2020 och påverkade 
vårt arbete direkt – eftersom vi i vissa fall var 
tvungna att göra betydande anpassningar och i 
andra fall stänga av aktiviteter och till och med 
hela program – och indirekt eftersom ekonomiska 
utmaningar orsakade av pandemin påverkade vår 
ekonomi.

 “I spåren av coronapandemin kommer vi med 
all säkerhet att möta ett ökat antal arbetslösa, 
människor som återfallit i missbruk, fattiga pensi
onärer, kvinnor och barn som blivit offer för våld i 
sina hem. Trycket på ungdomar kommer också att 
öka. Skärpt konkurrens om jobb och studieplatser 
kommer att resultera i att fler får svårt att försörja 
sig och hitta en mening med livet.”

Det var några av de avslutande tankar jag 
delade i 2019 års Årsberättelse. De skrevs ett par 
månader efter att vi hade börjat förstå att denna 
pandemi skulle förorsaka utmaningar på flera 
sätt – både för organisationer som Frälsningsar
mén och för de människor vi försöker tjäna. Och 
det som var förutsägelser baserade på aktuella 
trender vid den tiden, har visat sig vara ganska 
korrekta när vi ser tillbaka på 2020. Tillsammans 
med andra aktörer i samhället har vi sett bety
dande ökningar av ett brett spektrum av behov 
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kommendören har ordet

i samhället, eftersom pandemin obevekligt har 
slagit landet med våg efter våg av infektioner.

På VåRa KåRER och institutioner delade vi ut 
över 40 000 matkassar, nästan 4 000 presentkort 
på mat och cirka 3 000 rekvisitioner på kläder och 
möbler hos Frälsningsarméns secondhandkedja 
Myrorna. Vid omkring 350 tillfällen gavs övrig 
ekonomisk hjälp. 

Då en följd av pandemin är isolering och 
ensamhet har många av Frälsningsarméns kårer 
ringt upp äldre medlemmar och erbjudit telefon
kontakt och hjälp med inköp. Lokala verksam
heter gick ihop med kommuner, andra kyrkor och 
frivilligorganisationer i området, för att stötta 
personer över 70 år. En del kårer som vanligtvis 
delar ut matkassar till behövande har under 
pandemin kört hem dessa istället. På en del håll 
har man kunnat få matlådor hemlevererade.

Totalt sett gjordes över 2 500 hem eller 
sjukbesök och vid runt 4 000 tillfällen gavs stöd 
på servicehus eller sjukhus. Fler än 1 000 gånger 
gavs dövtolkning eller ledsagning. Dessutom gavs 
själavård, stödsamtal och rådgivning vid omkring 
14 500 tillfällen.

I april startade Frälsningsarmén en telefon
linje dit den med behov av att prata och få ett 
lyssnande öra har kunnat ringa. Det har nästan 
uteslutande varit kvinnor som ringt, många i övre 
medelåldern. Vanligast har samtal kring människ
ans existens varit och en del med oro för viruset.  

I slutet av år 2019 invigdes Halvvägshuset 
i Hjorthagen i Stockholm där vuxna som har 
genomgått behandling för substansmissbruk 
kan få en egen lägenhet och vidare stöd mot 
sysselsättning och ett självständigt liv. 2020 har 
handlat mycket om att formulera mål, rutiner 
och innehåll och att göra detta mitt i pandemin 
har varit en extra utmaning. Men de boende har 
kunnat isolera sig i sina lägenheter om de har 
haft symtom och personalen var snabb med att 
införskaffa skyddsutrustning. Sedan starten har 
31 klienter fått stöd och tak över huvudet där.

Trots dessa mycket positiva saker, ser vi också 
negativa konsekvenser av pandemin som har 

varit svårare att hantera. Fler människor har drab
bats av psykisk ohälsa, arbetslöshet, ensamhet 
och porrberoende. Detta har uppmärksammats 
inom Frälsningsarméns verksamheter där hjälpen 
och stödet har fortsatt, på vissa håll i nya former. 
Det är dock mycket svårare att hantera sådana 
utmaningar eftersom god mental hälsa, sunda 
och kärleksfulla relationer och hälsosamma 
vanor inte kan läggas i en påse som livsmedel. 
Ofta upptäcks behovet inte förrän det har blivit 
ett problem. Och även när det upptäcks har det 
inte ofta fått den prioriterade uppmärksamhet 
som det borde. Människors existentiella behov 
prioriteras inte trots de upprepade rapporterna 
om ökad psykisk ohälsa, särskilt bland ungdomar 
och barn.

aRBETET Som oRGaNiSaTioNER som Frälsnings
armén gör är därför kritiskt för individer som 
kommer till oss för att få hjälp, men också för 
samhällets välbefinnande. Varje samhälle består 
av dess enskilda medlemmar. Ju hälsosammare 
livet är för individen, desto mer välmående kom
mer samhället att vara.

Vi är tacksamma till Gud för det privilegium vi 
har att tjäna samhället i Sverige så gott vi kan, 
och vi är också tacksamma för dem som stöder 
vårt arbete. 

Maj 2021

Frälsningsarméns ledare i Sverige,
kommendör Clive Adams

” Arbetet som organisationer som Frälsningsarmén 
gör är därför kritiskt för individer som kommer till oss 
för att få hjälp, men också för samhällets välbefinnande. 
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Tack alla givare!
Frälsningsarmén tog emot drygt 160 miljoner 

kronor i gåvor under 2020.

Frälsningsarmén försåg utsatta och 
behövande med 90 597 vård
dygn på institutionerna för akut
boende, stödboende, ungdoms
boende och skyddsboende. 

Vid 1 040 tillfällen hjälpte Fräls
ningsarmén till med dövtolkning 
eller ledsagning för synskadade.

Värdefull volontärhjälp

Populär podd
Kylskåpsradion, Frälsningsarméns podd för barn 

och unga, fick 144 000 lyssningar.

I snitt bidrog 80 volontärer varje månad med omkring 1 520 timmar i Frälsningsarméns tjänst.

I april öppnade Frälsningsarmén en 
samtals jour för frågor kring ensam-
het och isolering under pandemin. 
Volontärer med erfarenhet av att 
möta människor i samtal om just 
dessa livsfrågor svarade i telefon 
varje kväll.



året som gått

Totalt hjälpte Frälsningsarmén en behövande  
med människa vid 309 610 unika tillfällen  

under 2020. 
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Vid 51 306 tillfällen gav Fräls
ningsarmén hjälp i form av pre
sentkort i matbutik (3 905 st), 
matkasse (43 517 st), klädutdelning 
eller rekvisition till Myrorna (3 531 
st) eller annan ekonomisk hjälp 
(353 tillfällen). 

Frälsningsarmén serverade 
140 557 mål mat eller fika på 
kårer och sociala center.

Under pandemiåret förrättade Frälsningsarmén 
2 574 gudstjänster eller andakter på servicehus 
och sjukhus. Totalt höll Frälsningsarmén 6 087 

gudstjänster och andakter under 2020.

Frälsningsarmén gjorde 2 116 
hembesök och sjukbesök under 
året. 

Sociala centret fick årets  
Hornstullspris
Efter att ha varit nominerade tre gånger utsågs 
Frälsningsarméns sociala center i Stockholm till 
mottagare av 2020 års Hornstullspris. ”Frälsnings
arméns sociala center är en fristad mitt i Hornstull 
som outtröttligt arbetar för de som allra mest 
behöver stöd och hjälp”, hette det i motiveringen.

Förutom äran och ett fint diplom fick centrets 
verksamhetschef Bodil Nilsson också ta emot 
20 000 kronor vid prisutdelningen.

Priset, som för sjunde året i rad delades ut av 
Hornstull Centrum, ges till en person eller organisa
tion vars engagemang har gjort närområdet till en 
lite bättre plats.
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Vid 21 420 tillfällen fanns 
personer från Frälsningsarmén till 
hands för själavård, rådgivning 
och stödsamtal.

Stöd för utveckling
Frälsningsarmén gav stöd till cirka 40 utvecklings
projekt i 16 länder inom områdena vatten, sanitet 
och hälsa, jordbruk, humanitära insatser, utbildning 

och försörjning.
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Verksamheter för 
barn, unga och 
familjer 2020

> Familjecenter där barn 

och unga erbjuds samtal 

enskilt eller i grupp.

> Ekonomiskt stöd – 

matkassar, presentkort på 

mat och täckning av vissa 

utgifter för ensamstående 

mödrar och fäder.

> Öppna förskolor. 

> Fritidsaktiviteter till låg 

kostnad.

> Utflykter, kollon och 

läger för barn och unga 

och/eller ensamstående 

föräldrar med barn. 

Pga pandemin har viss 

verksamhet förlagts på 

webben, såsom: 

– samtalsgrupper för 

tonåringar om livsfrågor 

och den kristna tron;

– familjekvällar och 

zoomkvällar med barn 

från hela landet;

– Söndagsskola och ung

domsmöten via zoom.

> Football for all Global, 

där fotbollsträning varvas 

med samtal om värdering

ar och samhället.

> Språkverkstäder.

> Stödboende för unga.

> Utrednings och behand

lingshem/HVBhem.

> Hem för asylsökande 

ungdomar.

socialt arbete  > barn, unga och familjer

Barnverksamheten nådde 
fler trots pandemin 

> Barn och unga har rätt till en meningsfull fritid, det har Frälsningsarmén tagit fasta 
på. Därför erbjuds de en mängd aktiviteter, läger och kollon varje år. Pandemin har 
medfört vissa begränsningar men då många lokala och digitala initiativ har tagits så 
har samtidigt fler fått möjligheten att delta.

VaRJE åR aNoRDNaR Frälsningsarmén ett antal 
läger och kollon för barn, unga och familjer, men 
då pandemin satt stopp för stora samlingar flytta
des en del av dem till Internet istället. Instagram, 
YouTube och Zoom användes flitigt och fortfaran
de samlas unga på onsdagskvällar till hemgrupp 
på nätet. Det blev även flera workshops online för 
ledare.

– Jag tycker att våra ungdomsledare har ordnat 
fantastiska tonårskvällar på Zoom. Andakterna 
har blivit mer av samtal och interaktion, vilket 
främjar gemenskapen och bygger relationer, säger 
Julia Adolfsson, barn och ungdomskonsulent. 

Även frågesporter, lekar och ibland drama har 
varit inslag under träffarna. Att dessa har skett 
online har gjort att barn och unga över hela 
landet har kunnat delta. Vid något tillfälle var 110 
personer uppkopplade, både barn och föräldrar. 
Många kårer har även haft söndagsskola och 
ungdomsmöten över zoom. 

Julkalendrar online
I december 2020 gjordes två julkalendrar online, 
varav den ena via podden och sociala mediepro
jektet Kylskåpsradion. Den fjärde advent samla
des man kring julevangeliet som tema.

– Hela familjer deltog och det blev kanske 
deras julgudstjänst. Zoom har gjort att Jesus 
har kommit in i hemmen och det tror vi på, att 
gudstron inte bara stannar i kyrkan, påpekar Julia 
Adolfsson.

– Vi kommer ta vara på erfarenheterna från 
pandemiåret och antagligen kommer mycket 
framöver fortsätta att erbjudas digitalt för att 
hålla nere kostnader och göra det mer tillgängligt, 
säger Gabriel Wahl, projektledare för Kylskåpsra
dion. 

lokala initiativ gav resultat
Det stora årliga barnlägret blev inte av 2020 och 
heller inte det planerade gemensamma scout
lägret. Men istället togs en hel del lokala initiativ 
och på så sätt kunde fler unga komma iväg på 
äventyr. 

Ett av dessa var i Husby utanför Stockholm och 
arrangerades av kvinnocentret i Akalla tillsam
mans med nationellt anställda vid Frälsningsar
mén. Mestadels var det utomhusaktiviteter och 
flera olika åldrar och nationaliteter fanns repre
senterade. 

Totalt fick 77 barn ta del av dagkollon i Akalla 
under fyra veckor. <
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socialt arbete  > barn, unga och familjer

> Glada miner 
under sommarens 
pandemianpassade 
dagkollon i Akalla.
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socialt arbete  > barn, unga och familjer

kylskåpsradion

> Trygg röst för barn och unga under pandemin

Kylskåpsradion, Frälsningsarméns podd för barn, har växlat upp istället för ner under pandemin. 
Lyssnare hör av sig med stora frågor och ämnen och många har uttryckt hur mycket Kylskåpsradion 
betyder för dem, som tröst och trygghet i den tid som råder. Både antal spelningar och inlägg i 
frågelådan ökade stort under 2020.

NäR PaNDEmiN SloG Till drabbades 
barn i olika åldrar av att skolor och 
fritidsaktiviteter stängdes ner. En verk
samhet som redan innan var anpassad 
för en pandemi är sociala medieprojektet 
Kylskåpsradion. Det är Frälsningsar
méns podd för barn. Projektledare och 
programledare är Gabriel Wahl, i sällskap 
av dockan Åsskar. Flertalet av lyssnarna 
är i åldern 8–13 år.

År 2020 blev det 144 000 spelningar, 
vilket är en ökning med 102 procent 
jämfört med året innan, och inläggen från 
barn i frågelådan ökade med 245 procent 
till 3 434 stycken. Av dessa lästes 2 300 
upp och de där barnen ber om hjälp i en 
svår situation prioriteras även om de inte 

alltid är lätta att bemöta. Då det varit 
många allvarliga och viktiga inlägg har 
det funnits ett behov av två poddavsnitt 
i veckan.  

uppdraget är att lyssna
– Vårt uppdrag är att lyssna på barnen, 
bekräfta deras känslor, vara uppmuntran
de och ge dem en positiv erfarenhet av 
hur det är att ta en kontakt med vuxen
världen och prata om sina problem, säger 
Gabriel Wahl. 

– När ett barn skriver om någonting 
jobbigt är chansen stor att hundra andra 
lyssnare känner likadant. Därför är det 
positivt att vi svarar på inläggen öppet i 
podden, för alla kan lära sig av det och 

de utsatta kan känna sig mindre ensam
ma i sin situation, fortsätter han.

Gabriel Wahl påpekar att det kan vara 
lättare att skriva anonymt till Kylskåps
radion än att ta kontakt med till exempel 
kuratorn på skolan. Podden kan på så 
vis vara ett första viktigt steg för den 
som har behov av att prata om någonting 
svårt. 

Ett stort samtalsämne 2020 blev na
turligtvis covid19 och en del barn kände 
oro över att far eller morföräldrar skulle 
dö och några hade skuldkänslor över 
att kanske råka smitta äldre släktingar. 
Men mot slutet av året kom önskemålet 
att prata mer om annat. Det blev också 
intervjuer med personer som arbetar 
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med sexuella övergrepp på nätet, ADHD 
och dyslexi. Inför dessa fick lyssnarna 
skicka in sina frågor. Under våren hade 
Kylskåpsradion särskilda temaavsnitt om 
sex, puberteten och kroppen då det kom
mit in en hel del inlägg på det området. 

– Det mesta som handlar om sex 
skrivs anonymt, vilket är ett tecken på att 
barnen har många frågor som de sällan 
vågar ställa, säger Gabriel Wahl. 

Frågor om skolan och döden
Flera barn känner sig stressade över 
skolan och en tolvårig flicka skrev så 
här: ”Hej kylskåpsradion! Jag är en tjej 
som snart ska börja med nationella prov 
och jag är väldigt nervös för det. Ni får 
mig att slappna av när jag är stressad. 
Ibland så kan jag bli jätteledsen på till 
exempel syskon och då hjälper ni mig att 
må bra. När jag skriver detta så ligger jag 
i sängen och gråter över ett bråk i skolan 
med min bror. Ni får mig alltid att må bra 
och jag vill att ni ska veta hur mycket ni 
gör för mig. Snälla svara!” 

Andra exempel bland inläggen är 
tankar kring vad som händer när man dör 
och en som önskar att Gabriel ska be
rätta om när en anhörig till honom dog, 
någon tror sig vara deprimerad och en 
tjej skriver att hon kämpar med anorexi. 
Flera uttrycker att podden lugnar, tröstar 
och gör dem lyckliga. Vissa menar till och 
med att Kylskåpsradion är det enda som 
gör dem glada och att de önskar att de 
hittat podden tidigare. Anonym skriver: 
”Jag tycker det är skönt att lyssna på er 
när jag ska sova, det är för att jag tycker 
att ni känns väldigt trygga och snälla, 
och det känns som om att ni är väldigt 
ärliga. Tack för bästa podden!”

Tungt ansvar
– Jag har höga produktionskrav på mig 
och det är ett betungande ansvar att ta 
emot och bemöta så många allvarliga 
inlägg. Förväntan på mig är stor och 
ibland kan kreativiteten tryta. Men då är 
det fantastiskt att få öppna frågelådan 
och höra om hur mycket podden betyder 

för barnen och att mitt slit verkligen gör 
skillnad, säger Gabriel Wahl.

Han nämner att det kan vara svårt 
att anpassa innehållet med tanke på att 
både 4åringar och 16åringar lyssnar 
samtidigt. Då gäller det att hitta sätt att 
förmedla det som ger värde för den äldre 
tonåringen utan att skrämma eller skapa 
jobbiga känslor hos det yngre barnet. 

Under året som gått har Kylskåpsra
dion börjat skicka grattishälsningar till 
dem som bett om det i frågelådan, vilket 
betytt mycket för trogna följare. 

Kylskåpsradion har en hel del lyssnare 
på Åland och de har varit tacksamma 
över podden då deras skolor var stängda 

under våren. Så här skrev en 11årig flicka 
då: ”Kylskåpsradion är det BÄSTA som 
finns! Jag lyssnar på den varje dag nu 
eftersom skolan är stängd så jag kan ha 
på podden när jag gör läxor!”

– Den 11 maj skrev hon igen, då hade 
hon avverkat omkring 150 avsnitt på 49 
dagar. Det vill säga nästan tre timmar per 
dag, säger Gabriel Wahl.

Han och dockan Åsskar gör även 
besök på skolor, men 2020 hann de bara 
med tre framträdanden innan pandemin 
satte käppar i hjulet. Jämförelsevis blev 
det året innan 31 föreställningar på 
skolor, läger och i kyrkor och 37 klass
rumsbesök. <

” Förväntan på mig är stor och ibland kan kreativiteten 
tryta. Men då är det fantastiskt att få öppna frågelådan och 
höra om hur mycket podden betyder för barnen och att mitt 
slit verkligen gör skillnad.
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En utsträckt hand till  
äldre och ensamma

> Äldre och ensamma drabbades hårt under pandemin och blev ofta än mer 
isolerade. Frälsningsarméns kårer har därför erbjudit telefonkontakt och 
hjälp med inköp. Många har fått mat hemlevererat och från april till års
skiftet höll Frälsningsarmén en nationell samtalslinje öppen för den som 
behövde ett lyssnande öra. Flera kårer har även sänt gudstjänster online  
så att alla har kunnat ta del på avstånd.

måNGa aV DE aKTiViTETER som Frälsningsarmén 
normalt erbjuder äldre, fick under 2020 ställas in, 
till exempel hembesök, öppna kaféer och dag
träffar. Men Frälsningsarmén har ändå fortsatt att 
måna om den målgruppen. I många kårer rings 
äldre upp och erbjuds telefonkontakt, exempelvis 
i Luleå och Umeå.

– Många ringer också hit och är oroliga, så då 
får vi lugna och inge hopp, säger Frans Ljung
blahd, ansvarig för det sociala arbetet vid kåren 
i Umeå.

Ett lyssnande öra
Frälsningsarmén fick hösten 2020 ett bidrag på 
5,7 miljoner kronor av Myndigheten för ungdoms 
och civilsamhällesfrågor, MUCF. Detta för att via 
hjälpverksamheten kunna stötta utsatta under 
rådande pandemi. Tack vare det kunde en person 
anställas för att arbeta med en nationell telefon
linje som hade startats i april och som höll öppet 
året ut. Dit kunde den som ville prata och få ett 
lyssnande öra ringa. 

Det var nästan uteslutande kvinnor som hörde 
av sig, många i övre medelåldern. Vanligast 

var samtal kring existentiella frågor och oro för 
coronaviruset. 

– Ungefär hälften av samtalen var från perso
ner som ringde flera kvällar, så för dem var detta 
en livlina, säger AnnChristine Karlsten, en av de 
som ansvarade för arbetet med telefonlinjen.

– Det hände också att äldre i karantän som 
kände sig ensamma hörde av sig. De behövde få 
in friska tankar i det tunga, fortsätter hon.

Hjälp med inköp och mat
Många kårer har också erbjudit äldre hjälp med 
inköp under året. Södra Vätterbygdens kår i 
Jönköping och Huskvarna gick förra året samman 
med Jönköpings kommun och andra kyrkor och 
frivilligorganisationer i området för att stötta per
soner över 70 år med inköp. Dessa har fått hjälp 
att handla, såväl livsmedel som apoteksvaror, 
och även med hjälp av hämtning av paket. Fler 
exempel på kårer som hjälpt till med inköp är de i 
Falun, Norrköping och Kalmar. 

Flera kårer och verksamheter har delat ut 
matkassar till behövande och på kåren i Malmö 
har siffran legat på cirka 15–20 hushåll i veckan. 

fakta

Verksamheter för 
äldre 2020
> Hembesök i janfeb, 

därefter leverans av mat

lådor och matkassar vid 

ytterdörr pga pandemin. 

Telefonkontakter under 

hela året.

> Ledsagning till läkare,  

affär eller under prome

nad, samt skjuts till guds

tjänster och annat, främst 

under janfeb, därefter i 

begränsad omfattning. 

> Praktisk hjälp med 

räkningar och blanketter, 

tack vare coronasäkrade 

möten.  

> Rådgivning, samtal och 

själavård via telefon. 

Under april till december 

öppnade Frälsningsarmén 

dessutom en speciell 

telefonsamtalsjour.   

> Trygghetsboende.  
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Där har de som tillhör en riskgrupp fått maten 
hemlevererad under pandemin. Det har rört sig 
om en handfull personer och då främst äldre och 
multisjuka men också de som burit på en stark 
oro kring coronaviruset. Samma sak i Borås.

– Det gäller utsatta familjer men också äldre 
som har haft svårt att komma ut, de med psykisk 
ohälsa som suttit ensamma och isolerade hemma 
och de som är sjuka, säger Mathias Blomberg, 
kårledare med ansvar för det sociala arbetet på 
kåren i Borås.

– Många har varit oroliga för smittan och då 
har vi försökt prata hopp och liv och om vår tro 
på Gud, fortsätter han.

På kåren Templet i Stockholm har matlådor 
delats ut på vardagarna och äldre har fått hämta 
fika. På en del håll har man kunnat få matlådor 
hemlevererade. I Ystad har det delats ut soppa 
och bröd på torsdagar och de som har behövt det 
har fått det hemkört.

Inför påsken satte några på kåren i Norrköping 
ihop en tidning med korsord, bibelläsningsplan 
och pyssel och detta samt en blomma levererades 
till de som passerat 70 år. Till pingst blev det ett 

vykort med högtidens texter och tips på hur man 
lägger upp en egen andakt.

– De blev jätteglada för blomman och vissa har 
uttryckt att de vill att vi gör fler tidningar, säger 
Elisabeth Grahn, kårledare.

utomhus för minskad smittspridning
En hel del verksamheter har valt att förlägga 
sina aktiviteter utomhus för att minska risken 
för smittspridning. SALOMEprojektet, som riktar 
sig till dem som drabbats av Alzheimers/demens 
har i Alingsås ersatt besöken på äldreboenden 
med promenader. I Tranås har musikkåren spelat 
hornmusik utanför ett äldreboende. I Nässjö har 
det också spelats hornmusik utomhus.

I exempelvis Sala och Strängnäs har det hållits 
utomhusgudstjänster och på så vis har de äldre 
och de i riskgrupp kunnat vara delaktiga. Fräls
ningsarmén i Kristinehamn anordnade drivein 
gudstjänster på sitt sommarhem. I bland annat 
Stockholm, Göteborg, Halmstad och Jönköping 
har det sänts gudstjänster via internet. Söder
kåren i Stockholm har därefter anordnat kyrkkaffe 
online. <

> Att hålla distansen till andra var 
det som gällde under 2020. För 
många äldre har pandemin varit 
en prövning som lett till ofrivillig 
ensamhet och isolering.

socialt arbete  > äldre och ensamma

fakta

Verksamheter för 
äldre 2020 forts.
> Projekt Salome för dem 

med alzheimers/demens,  

i begränsad omfattning pga 

pandemin.  

> Ekonomiskt stöd i form 

av utdelning av matkassar, 

presentkort på mat och 

rekvisition till Myrorna 

på ett coronasäkert sätt, 

samt betalning av vissa 

räkningar.  

> Fram till mars genom

fördes olika former av 

aktiviteter, såsom dagledig

träffar, bokcirklar, allsång, 

bibelstudier, etcetera.

> Utomhusträffar under 

sommaren. 

> Hjälp med att delta i 

digitala gudstjänster och 

samlingar via webben. 
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socialt arbete  > hemlöshet och missbruk

Fortsatt hjälp under  
pandemin

> Frälsningsarmén driver ett flertal härbärgen, stödboenden och sociala 
center och dessa har inte stängt ner, utan ställt om under pandemin förra 
året. Gäster har fått stanna längre på härbärgen och mat har delats ut i 
entrén för att minska risken för smittspridning. I Göteborg har man utökat 
de drogfria platserna på mellanboendet Slussen och efterfrågan på dem 
har varit stor.

SaGaHEmmET i uPPSala är ett natthärbärge 
med sex platser för kvinnor. Där finns även ett 
stödboende för 27 gäster som bor i fem lägen
heter med egna rum. Ytterligare fyra lägenheter 
används som träningslägenheter innan man får 
ett eget permanent boende. Inga klienter smitta
des förra året av coronaviruset.

– Vi har följt alla rekommendationer och tidigt 
friställde vi två isolerade platser för de som bär 
på förkylningssymtom i väntan på provsvar, säger 
Per Arenlid, verksamhetschef.

Klippangården i Sundsvall utgörs av såväl 
natthärbärge, stödboende med 13 platser och 
två utslussningslägenheter. När coronapandemin 
bredde ut sig halverades de sex platserna på 
härbärget under en period så att det bara sov 
en person per rum. Fler utomhusaktiviteter har 
erbjudits och man har satsat mer på maten kring 
högtiderna.

– Det har varit svårt att åka iväg på utflykter 
när så mycket är stängt, men vi har försökt göra 
vardagen lite festligare i huset. Bland annat har vi 
haft trerättersmåltider på Nobeldagen och nyårs
afton, säger Tiina Svelander, verksamhetschef.

Till Frälsningsarméns drogtoleranta stödbo
ende Lilla Bommen i centrala Göteborg kommer 
personer som lever i hemlöshet och missbruk. Där 
finns även det drogfria boendet Nylösegården 
och sedan hösten 2019 även motivationsavdel
ningen Slussen. Det är ett mellanboende för 
personer som snabbt behöver hjälp med att bryta 
sitt missbruk eller som har hamnat i återfall. 

Slussen håller ihop arbetet
– Den som får återfall hamnar lätt mellan stolarna 
i väntan på en lämplig placering. Där tänker vi 
att Slussen är viktig för att kunna hålla samman 
arbetet hela vägen, säger Ingela Sagman som 
tillsammans med chefskollegan Carola Gårdare 
ansvarar för dessa ställen. 

På Slussen ges möjlighet att trappa ner och 
sedan återgå till sin plats på Nylösegården eller 
en annan placering. Förra året renoverades avdel
ningen och platserna har utökats. Det har varit 
ett högt tryck på dessa platser då efterfrågan på 
drogfria platser i staden är stor. 

– Det här är verkligen ett vinnande koncept! 
Handläggare hos Socialtjänsten utrycker att de är 

” Det här är 
verkligen ett 
vinnande koncept! 
Handläggare hos 
Socialtjänsten 
utrycker att de är 
nöjda med vårt 
arbete. De ser att 
det går bra för 
brukarna just på 
grund av Slussen.

ingela sagman,
chef för slussen  
i göteborg



socialt arbete  > hemlöshet och missbruk

fakta
Utnyttjandegrad
> Under 2020 utnyttjades 90 597 

vårddygn på våra akutboenden, 

stödboenden och ställen där 

utsatta män, kvinnor och barn 

kan söka skydd och trygghet.

> Vi serverade 140 557 

mål mat eller fika i de olika 

verksamheterna.

15
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nöjda med vårt arbete. De ser att det går bra för 
brukarna just på grund av Slussen, säger Ingela 
Sagman.

akutboende i Stockholm
Midsommarkransen i Stockholm är ett akutboen
de med 33 platser för män över 18 år. Av dessa 
är 28 bäddar placerade i sovsalar för dem som 
är påverkade medan det finns fem enskilda rum 
för de mer motiverade klienterna. Att ha sovsalar 
har varit lite problematiskt under pandemin och 
svårast var det i våras när det var stor brist på 
skyddsutrustning. 

– Men vi löste det. Och det bästa har varit per
sonalens vilja att ställa upp i skarpa lägen, säger 
PerJohan Fernström, verksamhetschef.

I Stockholm har man låtit människor bo två 
veckor i sträck på akutboendena för att minska 
omsättningen av gäster och virusspridning.

På Kurön har Frälsningsarmén ett behandlings
hem för människor i missbruk enligt HVB (Hem 
för vård och boende) med 63 platser för vuxna 
över 21 år. De utökade rutinerna för hygienen 
under pandemin har underlättats av att samtliga 
boende har egna rum eller lägenheter.

I slutet av år 2019 invigdes Halvvägshuset i 
Hjorthagen i Stockholm med 38 lägenheter. Där 
kan vuxna som har genomgått behandling för 
substansmissbruk få eget boende och vidare 
stöd mot sysselsättning och ett självständigt liv. 
Första året handlade mycket om att formulera 
mål, rutiner och innehåll. Sedan starten fram till 
början av år 2021 har 31 klienter bott där. Vid 
förkylningssymtom har de kunnat isolera sig i 
sina lägenheter. 

Begränsat gästantal
Till Frälsningsarméns sociala center i Hornstull 
kommer de som kämpar med hemlöshet, miss
bruk eller psykisk ohälsa. Där erbjuds stöd av 
olika slag. Runt 130 besökare och frukostgäster 
kommer dit dagligen, utöver de cirka 200 mat

kassar som delas ut varje vecka. Under pandemin 
har man tagit emot ett begränsat antal gäster 
åt gången och en del samtal har skett utomhus 
eller via telefon. Efter att allt har stått på paus ett 
halvår har samarbeten med andra instanser åter 
kommit igång under år 2020. Pelarbackens vård
central för hemlösa har tagit upp sina besök på 
centret för lättare vårdinsatser. Kuratorerna är in
kopplade kring personens SIPmöten (Samordnad 
individuell plan) som upprättas tillsammans med 
brukare kring socialtjänst, hälso och sjukvård.

Servering i dörren
Frälsningsarméns EUCenter på Kungsholmen är 
en stöd och rådgivningsverksamhet för utsatta 
EUmedborgare och medborgare med EG/EU
uppe hållstillstånd. Dit kommer ett hundratal 
gäster varje dag för att få sina basbehov tillgodo
sedda och få stöd, råd och jobbcoaching. Under 
pandemin har gästerna serverats mat och kaffe i 
dörren till centret istället för inne. 

– Vi har haft fler besökare i dagverksam
heten och det har varit lite ansträngande då vår 
personal har varit sjuk i omgångar, säger Karin 
Asplund, verksamhetschef.

En del hänvisas till Frälsningsarméns akutbo
ende för EUmigranter som ligger i Årsta. Behovet 
av sovplatser har varit stort under hösten.

Gemenskap på kafé
Varje vardagsförmiddag kommer omkring 100 
gäster till Kafé i Gemenskap på kåren Templet i 
Stockholm. Under pandemin har istället frukost
påsar delats ut i foajén till människor i hemlöshet, 
arbetslösa och ekonomiskt utsatta. Kåren delar 
även ut matlådor till personer över 70 år som 
sitter i karantän.

– Fler söker hjälp nu när nya grupper har blivit 
arbetslösa och det tar lång tid att få besked om 
ersättning från Akassa eller Försäkringskassan, 
säger Daniel Back, verksamhetsansvarig för det 
sociala arbetet på Templet. <

socialt arbete  > hem-
löshet och missbruk

> Stödsamtal med 
mer motiverad klient 
på akutboendet i 
Midsommarkransen. 

fakta 

Akut och stöd
boenden och  
sociala center  
2020

Göteborg 

> Lilla Bommen (akut och 

stödboende). 

> Nylösegården (stödbo

ende). 

> Slussen (stödboende)

Stockholm 

> EUCenter (socialt center 

för EUmigranter). 

> Midsommarkransen 

(akut och stödboende). 

> Sociala Centret, Horns

tull.  

> Kurön s HVB (behand

lingshem). 

> Halvvägshuset, Hjortha

gen (utslussboende). 

> EUhärbärget Vinternatt/

Sommarnatt (boende för 

hemlösa EUmigranter).

Sundsvall 

> Klippangården (natthär

bärge och stödboende). 

uppsala 

> Sagahemmet (natthär

bärge för kvinnor och 

stödboende).  

> Vinternatt (boende för 

hemlösa EUmigranter 

vintertid). 

Skyddade boenden 

> Skogsbo

> Lyktan
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socialt arbete  > integration

Kårer och verksamheter 
bidrar till integration 

> Asylsökande har lärt sig svenska på kvinno respektive manscentret  
i Järvaområdet, flyktingungdomar träffas och spelar fotboll tillsammans  
och en del kårer har fått flera nya frälsningssoldater med utländskt  
ursprung.

FRälSNiNGSaRméNS KViNNocENTER i Akalla är 
en samlingspunkt för kvinnor i asylprocess och 
för dem lanserades hösten 2020 ett utbildnings
material med titeln ”Lär känna Sverige och lär 
dig svenska”. Genom att lära sig om det svenska 
samhället får deltagarna språket på köpet. För 
drygt två år sedan påbörjades projektet som har 
testats på elever och utvärderats och förfinats 
med tiden.

– Intresset slog i höjden när vi startade med 
detta, vi har haft 80–100 deltagare per termin, 
säger Karin Asplund, projektledare.

Även på manscentret i Husby kom man igång 
med undervisning med detta utbildningsmaterial.

Ett nytt projekt på kvinnocentret förra året var 
”Framtidsplan” då kvinnorna i enskilda samtal 
fick prata kring det svåra ämnet att få stanna i 
Sverige eller tvingas återvända till hemlandet. 
Detta bekostades av Länsstyrelsen och var 
väldigt lyckat så Jenny Alm, verksamhetschef, 
hoppas att man kan fortsätta med detta. 

lokala initiativ
Frälsningsarméns stora årliga barnläger blev 
inställt men istället togs en del lokala initiativ. Ett 
av dessa var i Husby och arrangerades av kvin

> Vid kvinnocentret i Akalla 
får deltagarna språket på 
köpet när de lär sig om det 
svenska samhället.

fo
to

: jen
n
y a

lm



18

nocentret tillsammans med nationellt anställda 
vid Frälsningsarmén. Under fyra veckor deltog 77 
barn i åldern 9–12 år med olika ursprung. Mest 
blev det utomhusaktiviteter av olika slag.

– Jag tror ett sådant kollo är viktigt dels för att 
det kan hålla de unga borta från gängkriminalitet 
och dessutom fick deltagarna mat där varje dag 
så föräldrarna slapp ordna med det, säger Jenny 
Alm.

Fotboll för alla
Inom Football for all Global, FFA, kan flyktingung
domar spela fotboll och träffas till så kallad Life 
class och lära sig hur man blir en bra samhälls
medborgare. I stockholmsförorten Vårby gård 
anordnas kollo eller fotbollsfestival varje skollov 
med 50–80 deltagare men förra året höll man sig 
till riktlinjer och restriktioner med anledning av 
coronapandemin. Under hela sommarlovet var det 

även ”drop infotboll” för två olika åldersgrupper. 
Nytt denna sommar var att det startades en 
grupp för flickor.  

– Det känns otroligt bra, både att få ihop en 
tjejgrupp men också en som vi kan ha en konti
nuitet med, säger Gabriel Thsidimu, ungdoms
konsulent. 

Totalt deltog tio flickor i åldern 6–13 år och 15 
killar i åldern 13–19 år i programmet. Delar av FFA 
har skett digitalt med anledning av pandemin. 

internationell församling
Ett exempel på en kår som allt fler nysvenskar 
sökt sig till är den i Malmö, där Carmencita och 
Maher Bou Ezz 2016 initierade en mottagning 
för asylsökande och nyanlända. En stor del av 
de som får hjälp hos Frälsningsarmén i Malmö är 
från länder som Syrien, Irak, Iran och Jordanien. 
Många av dem har blivit medlemmar i kåren. 

socialt arbete  > integration

> Cassandra var 
en av tjejerna som 
under sommaren 
var med och 
spelade fotboll i 
Vårby gård.

fakta 

Verksamheter för 
asylsökande och 
immigranter 2020
> Språkcafé och andra ak

tiviteter för språk träning. 

> Samtalsstöd och råd

givning. 

> Språkundervisning och 

samhällsinformation för 

asylsökande. 

> Verksamhet för EU 

migranter och tredjelands

medborgare. 

> Fadderverksamhet. 

> Stödboende för en

samkommande barn och 

ungdomar. 

> Fotboll för alla (FFA).
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> Elaine Tall Wenlöf stöttar 
och uppmuntrar under 
läxläsningshjälpen på 
kåren i Västerås.

Pandemin har fått kårens äldre att dra sig 
tillbaka så sett till nationaliteten har församlingen 
nästan omvandlats till en arabisktalande sådan. 
Men redan innan pandemin var 75 procent av 
medlemmarna från mellanöstern även om vissa 
kom från Rumänien och Turkiet medan andra var 
spansktalande eller engelsktalande.

– Men vi har pratat om att bli en internationell 
församling för vi vill inte dela upp oss i olika delar 
utan vara så inkluderande som möjligt. Och våra 
äldre är otroligt fina, vi är så ledsna över att de 
inte kunnat vara med. De och den arabisktalande 
gruppen älskar och betyder mycket för varandra, 
säger Carmencita.

läxläsning
På Frälsningsarméns kår i Västerås kan unga få 
hjälp med läxläsning. Elaine Tall Wenlöf, en av 
de ansvariga för kårens sociala arbete, menar att 

behovet av dessa tillfällen har ökat på sistone. 
Inte minst på grund av att pandemins framfart har 
lett till mer distansstudier.

– Det kan vara jättesvårt för dem att tolka och 
förstå uppgifterna och även om de kan mejla sina 
lärare så kan man behöva vara på plats fysiskt 
och förklara. Här kan de även öva talspråket och 
det är jätteviktigt med skolan för att ha förutsätt
ningar att få stanna i Sverige, säger hon.

En av dem är Khatira, 21 år, som kom från 
Afghanistan till Sverige för tre år sedan. Distans
studierna tycker hon är en utmaning på olika sätt. 
Det har inte heller varit helt enkelt att komma till 
ett nytt land och samhälle men under åren har 
hon deltagit i olika aktiviteter på kåren. 

– Det bästa är att få prata med andra på 
svenska. Jag lär mig nya ord och nya saker och jag 
lär känna människor. Och här får jag hjälp med allt 
jag behöver, säger hon. <

socialt arbete  > integration

” Det bästa är 
att få prata med 
andra på svens
ka. Jag lär mig 
nya ord och nya 
saker och jag lär 
känna människor. 
Och här får jag 
hjälp med allt jag 
behöver.

khatira, 21 år, från 
afghanistan om läxläs-
ningshjälpen i västerås
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socialt arbete  > människohandel och arbetskraftsexploatering

Kampen mot människo
handeln fortsätter

> Människohandeln har inte tagit paus under pandemin, snarare finns  
indikationer på att fler har utsatts i spåren av den. Frälsningsarmén har  
fortsatt sitt arbete för att stötta de som blivit utsatta. På Safe Havens  
traffickingcenter i Stockholm och Malmö har en ny kull volontärer utbildats,  
genom filmvisningar och webbseminarier har man spridit kunskap och de  
skyddade boendena har haft längre placeringar.

FRälSNiNGSaRméN aRBETaR moT människo
handel i alla dess former och ofta handlar det om 
arbetskraftsexploatering, tiggeri och prostitution. 
Arbetet sker förebyggande, uppsökande och 
praktiskt stöttande. Man hjälper också till med 
återvändande till hemlandet genom internationel
la nätverk, eller i samarbete med myndigheter. 

Både i Malmö och Stockholm finns trafficking
center under namnet Safe Havens. Dessa stöttar 
människohandelns offer via advokater och volon
tärer. De sistnämnda har som uppgift att vara så 
kallade legal buddies och finns till för att stötta, 
vägleda och informera de som utsatts om deras 
juridiska rättigheter. En ny kull med volontärer 
utbildades förra året. Malmö har haft sitt center 
sedan september år 2019 tillsammans med den 
kyrkliga, ideella föreningen Hela Människan/
Noomi. 

– Safe Havens i Malmö har hela tiden haft 
klienter. Många av dem är asylsökande, så be
hovet av mat, hygienartiklar och blöjor har varit 
stort, säger Carmencita Bou Ezz som arbetar med 
kårens sociala arbete.

Ofta har det varit sexrelaterade fall. Flera har 

afrikanskt ursprung och Carmencita Bou Ezz har 
startat en stödgrupp med femsex kvinnor för att 
ge dem redskap att hantera livet och en eventuell 
framtid i Sverige. Malmö stad har skickat ytterli
gare kvinnor till den gemenskapen.

– Det har uppstått goda relationer och deras 
behov av att träffas är stort, säger Carmencita 
Bou Ezz.

– De har inspirerat mig så mycket året som 
gått och jag är så tacksam över att jag har fått 
dela livet med dessa kvinnor, fortsätter hon och 
nämner att även samarbetet med Hela människan 
och Evonhuset som också kämpar mot utsatthe
ten har fungerat väldigt bra.

Helsingborgsmodellen
Frälsningsarmén i Helsingborg påbörjade år 2015 
ett arbete mot människohandel och prostitution 
och sommaren 2016 bildades Helsingborgs 
nätverk mot människohandel och prostitution 
där bland annat Polisen, Socialtjänsten, idéburna 
organisationer och näringslivet ingår. Nätverket 
kallas även Helsingborgsmodellen. Trots de 
begränsningar och anpassningar som pandemin 

fakta

Insatser mot 
människo handel 
och modernt 
slaveri 2020

> Safe Havens Trafficking

center i Stockholm och 

Malmö.

> Samarbete med myn

digheter, organisationer 

och näringsidkare för att 

motverka människohandel 

och prostitution inom den 

så kallade Helsingborgs

modellen. 

> RESPEKT Thai i Helsing

borg. 

> Skyddade boenden. 

> Grundutbildningen ”En 

säker hand”.

> Information och opini

onsbildning.

> Samarbete inom ett eu

ropeiskt 24/7nätverk med 

Frälsningsarmén i övriga 

EUländer för att stötta 

människohandelns offer 

och påverka opinionen. 

> Återintegrerande 

insatser tillsammans 

med myndigheter och 

organisationer.
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har medfört så har arbetet fortsatt under år 2020. 
– Vår uppfattning är att den sexuella exploate

ringen har ökat under pandemin och att målgrup
pen har blivit mer utsatt och tagit större risker. 
Det finns också exempel på personer som uppger 
pandemin som anledningen till att de hamnat i 
prostitution, säger Emma Cotterill, Frälsningsar
méns verksamhetsutvecklare mot människohan
del i Helsingborg.

incidenterna ökar
Antalet dokumenterade incidenter beträffande 
misstänkt människohandel har ökat i Helsing
borg varje år sedan man började föra statistik, 
likaså under år 2020, men Emma Cotterill tror att 
det även beror på att frågan har fått allt större 
uppmärksamhet. Främst är det fall som rör 

prostitution och/eller människohandel för sexuella 
ändamål och de allra flesta offren är kvinnor.

Frälsningsarmén i Sverige mötte förra året 
326 människor i riskzon för människohandel 
och modernt slaveri. Av dessa var 95 personer 
bekräftat utsatta, inklusive 16 medföljande och 
därmed indirekt utsatta barn. Dessa fick stöd 
och skydd inom de olika centren och arbetena 
samt skyddade boendena. Frälsningsarmén har 
även anordnat aktiviteter och utbildningstillfällen 
angående människohandel för 749 personer.

Kunskapsspridning
Frälsningsarmén har spridit kunskap kring 
människohandeln via grundutbildningen ”En 
säker hand” och diverse webbseminarium. Filmen 
Safe Havens visades i Karlstad och Helsingborg 

> På Safe Havens i Malmö 
och Stockholm jobbar 
volontärer med att ge 
stöd och råd till offer för 
människohandel.

” Vår uppfatt
ning är att den 
sexuella exploa
teringen har ökat 
under pandemin 
och att målgrup
pen har blivit mer 
utsatt och tagit 
större risker. 

emma cotterill,  
frälsningsarméns  
verksamhetsutvecklare 
mot människohandel  
i helsingborg
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innan pandemin bröt ut. I Helsingborg samlades 
över 100 socialarbetare till ett stort event där det 
också lobbades för Helsingborgsmodellen.

– Eventet gav ett väldigt bra utfall och många 
personer har hört av sig och efterfrågat utbild
ningar. Filmen är tacksam för att den kickar igång 
tankar och idéer, säger Lovisa Landälv, utbild
ningssamordnare för Frälsningsarméns arbete 
mot människohandel.

Skyddade boenden
Skogsbo är ett av Frälsningsarméns två skyddade 
boenden som riktar sig till kvinnor och deras 
barn som varit utsatta för våld i nära relationer. 
För dem som sökt skydd på grund av att de fallit 
offer för människohandel har placeringarna blivit 
längre då återvändandeprogram skjutits upp 
på grund av flygförbud under pandemin. Under 

året har det blivit en viss ökning av placeringar 
på Skogsbo, vilket har varit ett mål och något 
personalen kämpat för. 

– Vi har inte märkt av någon stor ökning av 
dem som söker sig till oss som är relaterad till 
pandemin, men några placeringar har nog berott 
på den, säger Helena Andersson, verksamhets
chef.

– Men jag tror att vi kan se en ökning av sökan
de när isolering och hemarbete avtar och det blir 
lättare att fly, fortsätter hon.

Plattformen Civila Sverige mot människohan
del beviljades år 2020 anslag till det nationella 
stödprogrammet för människohandelns offer, där 
också Frälsningsarmén är delaktig. 

– Dessa pengar var livsavgörande för kvinnor
na då verksamheterna hade en extremt ansträng
ande ekonomi förra året, säger Lovisa Landälv. <

> Kremena Hultby är ansvarig 
för Frälsningsarméns skyddade 
boende Lyktan som också bland 
annat ger stöd vid myndighets- 
och vårdkontakter.

” Filmen är 
tacksam för att 
den kickar igång 
tankar och idéer.

utbildningssamordnare  
lovisa landälv om filmen 
”safe havens”
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helsingborg

> Respekt Thai och Kvalitetslöftet ger trygghet i thaimassagebranschen

RESPEKT THai är ett nätverk för personer 
aktiva inom thaimassage. Det är ett 
förebyggande projekt som initierats av 
Frälsningsarmén i Helsingborg, efter att 
man hade varit i kontakt med stadens 
knappt 50 thaimassagesalonger under 
våren 2019. Det framkom att de flesta av 
massörerna regelbundet får frågan om de 
utför sexuella handlingar. Sedan septem
ber 2019 anordnas nätverksträffar inom 
Respekt Thai på månatlig basis. 

I maj 2020 utvecklades konceptet Kva
litetslöftet. Det garanterar att personalen 

är utbildad, att priserna står i proportion 
till arbetsinsatsen, att lagar och regler 
följs och att inga sexuella tjänster 
erbjuds. 

Sju salonger är knutna till kvalitetslöf
tet, däribland den som Tak arbetar på. 
Hon har bott i Sverige i 15 år. 

uppskattat initiativ
– Kunderna uppskattar det jättemycket 
och uppfattar min verksamhet som 
seriös. De känner sig nöjda, säkra och 
glada och rekommenderar min salong till 

andra. Och de är stolta över att bidra till 
någonting viktigt, säger Tak.

Emma Cotterill leder arbetet med 
Respekt Thai.

– Förhoppningen är att fler salonger 
ansluter sig och att vi får se fler etiskt 
medvetna kunder som stöttar dessa sa
longer genom att köpa deras traditionella 
thaimassage. Då kan arbets och sexuell 
exploatering förebyggas och motverkas, 
säger hon.

I mars år 2020 bildades en styrgrupp 
där Tak och Emma Cotterill är med. <

socialt arbete  > människohandel och arbetskraftsexploatering

> Tillsammans med Emma 
Cotteril visar Tak stolt upp 
sin numera kvalitetscerti-
fierade massagesalong i 
Helsingborg.
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> Kenya: Steven Miangi 
visar hur bra hans majs-
skörd har blivit med de 
nya odlingsmetoderna.

24

socialt arbete  > internationell utveckling
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Fortsatt fokus på  
Kenya och Malawi

> Frälsningsarméns internationella arbete mot fattigdom har som yttersta mål en 
rättvis och försonad värld. Alla de projekt som Frälsningsarmén i Sverige stödjer 
runt om i världen är baserade på lokala initiativ och drivs av Frälsningsarmén på 
plats i något av de över 130 länder där vi finns och verkar.

GEoGRaFiSKT HaR FoKuS även under 2020 
fortsatt legat på Kenya och Malawi och tematiskt 
på vatten och sanitet samt matsäkerhet och 
jordbruk. 

coronavirusets inverkan
Under 2020 när världen drabbades av corona 
påverkades arbetet på många olika sätt. Inga 
utvecklingsinsatser kunde besökas när länder 
stängde sina gränser. Partners har påverkats 
mycket genom att flera i personalen själva har bli
vit sjuka och genom myndigheters regleringar av 
aktiviteter. Speciellt drabbades Frälsningsarméns 
partners och stora delar av våra fadderbarnspro
gram i Ecuador, Peru och Bolivia på detta sätt. 

Frälsningsarmén globalt satte upp en ny 
struktur för kontinuerligt stöd till partnerländer 
i att hantera corona. Svensk personal deltog i 
samordning av arbetet i Malawi, Kenya, Västra 
Sydamerika och södra Indien.  

Utvecklingsprojekten förändras för att anpas
sas efter denna nya situation. 

I Kenya stängdes många skolor där projekten 
genomfördes, samtidigt som de stora projekten 
för att förbättra hygien, vattenförsörjning och 
sanitet blev viktiga för att bekämpa corona. 

I Indien drabbades många daglönearbetare när 

deras arbetsmöjligheter drogs in samtidigt som 
de inte kunde resa till sina hemorter när delstater
na stängde sina gränser. Frälsningsarmén försåg 
dessa med humanitärt bistånd i form av matpaket 
och hygienartiklar.      

Malawi var det land där projekten drabbades 
minst, då landet hade få smittade. Landet är 
ganska avskuret och många bor på landsbygden. 
Skolorna stängdes dock periodvis och tyvärr 
märkte Frälsningsarmén av att barnäktenskapen 
ökade och att flickor for illa vilket gjorde att 
vi startade nya aktiviteter och insatser för att 
motverka dessa problem. 

Nya projekt
Flera nya projekt som finansierades under 2020 
var till humanitärt bistånd, då en del utveck
lingsinsatser var pausade eller genomförda i 
mindre utsträckning. När katastrofer händer 
arbetar vi med Frälsningsarmén på plats i de 
drabbade länderna. Det är en styrka för oss att vi 
finns kvar i länderna även efter att katastroferna 
har inträffat och att vi kan fortsätta hjälpen med 
återuppbyggnad och rehabilitering på längre 
sikt. Frälsningsarmén har också en enhet på det 
internationella högkvarteret som är experter på 
humanitära katastrofer. 

fakta  

Projekt mot  
fattigdom 2020

> Under 2020 har Fräls

ningsarmén stöttat cirka 

40 utvecklingsprojekt i 16 

länder inom följande om

råden: vatten, sanitet och 

hälsa, jordbruk, humanitä

ra insatser, utbildning och 

försörjning.

> Dessa projekt kostade 

totalt cirka 40 miljoner 

kronor.
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malawi 
Exempel på nya insatser var stöd till norra Malawi 
som drabbades av kraftiga översvämningar i 
mars. Frälsningsarmén fokuserade på matutdel
ning till 400 familjer. Kostnaden för hela projektet 
var 175 000 kronor. 

Burundi
I Burundi genomförde Frälsningsarmén en freds
bevarande insats som ägde rum innan valet i maj 
2020. Den politiska situationen i landet är mycket 
turbulent och valet 2015 var mycket våldsamt. 
2019 var fortfarande över 300 000 burundier flyk
tingar i olika länder efter att de hade flytt landet. 

Frälsningsarméns insats syftade till förberedande 
och fredsbevarande åtgärder för att minska våld i 
samband med valet, som till exempel fredsbeva
rande budskap på tv, radio, sociala medier och i 
anpassat utbildningsmaterial. 

I insatsen ingick också inköp av förnödenheter 
till dem som flyr till Frälsningsarméns lokaler runt 
om i landet. Kostnaden var 400 000 kronor. 

  
Sydafrika
I Sydafrika stöttade Frälsningsarmén en insats i 
ett slumområde utanför Kapstaden där 1 300 hus 
brann ned i december. Cirka 1 000 personer fick 
hjälp med mat, hygienartiklar och kläder. <

> Frälsningsarmén i Sverige 
har under flera år stöttat 
skolor i Kenya och Malawi 
med rent vatten, förbättrad 
sanitet och hygienutbildning. 
Kyumbuni i Kenya är en av 40 
skolor i projektet.
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fakta 

Frälsningsarmén  
i Sverige 2020

> Antal kårer: 75 stycken, 

samt 2 kårplanteringar 

och 6 utposter. 

> Antal medlemmar: 4 177 

soldater, civilmedlemmar, 

rekryter och juniormed

lemmar.

> Nyinvigda medlemmar 

(civila & soldater) under 

2020: 142 stycken.

kårernas verksamhet

Här erbjuds mat för  
ande, själ och kropp

> Som internationell hjälporganisation och kristen kyrka är Frälsningsarméns 
uppdrag att förkunna Bibelns evangelium om Jesus Kristus och utan åtskillnad 
möta mänskliga behov i Hans namn. Soppa, tvål och frälsning erbjuds på de  
75 kårerna i vårt land, så även under en pandemi.

i SVERiGE HaR FRälSNiNGSaRméN 75 lokala 
församlingar/kårer från Kiruna i norr till Ystad i 
söder. Under 2020 startades ingen ny kår men 
däremot utposter i Härnösand och Vänersborg. 
De fem kårerna i Sandviken, Västerdalarna, 
Vänersborg, Höganäs och Arvidsjaur lades ner. 

Ny vision
Förra året byttes Frälsningsarméns officiella vi
sion ”Jesus till alla”, vars mål bland annat var att 
starta pionjärprojekt, engagera nya lokala ledare 
och utbilda fler officerare, till den nya femåriga 
visionen ”Välkommen hem – Livet med Jesus”. 

> Anders, Alex och Salim 
kör ut matkassar från 
kåren i Malmö under 
coronapandemin.
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Den syftar till att flytta fokus från verksamhet till 
relationer och gemenskap i de andliga hemmen/
kårerna. 

Träffar kring tro och liv
Förutom gudstjänster arrangeras många olika 
träffar kring tro och liv på kårerna. I cellgrupper 
ses man i hemmen, fikar, läser Bibeln, samtalar 
och ber tillsammans. Våren 2020 startade Fräls
ningsarmén Ung ”Hemgrupp på nätet”. Den som 
är nyfiken kan delta i alphakurser/grundkurs i 
kristen tro, likaså i bibelstudier och bönesamling
ar. Några kårer har bibelskola på arabiska/persis
ka. Bibelskola finns även på distans och på grund 
av pandemin har flera aktiviteter flyttats utomhus 
eller till internet. Gudstjänster har sänts online, 
några kårer har arrangerat friluftsgudstjänster, 
drive inmöten eller bönepromenader.

Många kårer inbjuder till kurser och före
läsningar liksom dagledigträffar, bokcirklar, 
sygrupper och annat. Det finns körer, brassband 
och kompgrupper. Till öppna förskolor kan barn 
och föräldrar komma för att leka, fika och sjunga. 
För barn och unga anordnas fritidsaktiviteter, 
idrott och scouting, grupper för skapande liksom 
läxhjälp, kollo, läger och utflykter.

Socialt arbete
Kårerna driver ett omfattande socialt arbete med 
utdelning av matkassar, presentkort eller rekvi
sition till Frälsningsarméns second handkedja 
Myrorna, kurser i vardagsekonomi, hjälp vid 
myndighetskontakter och andra stödinsatser. 
Även själavård erbjuds och från april till och med 
december var en central samtalslinje öppen på 
kvällstid. <
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kårernas verksamhet

foto: carina tyskbo, teresia jansson, kerstin tillenius, jonas nimmersjö, jonathan mellblom

> Gudstjänster och andakter 
förlades främst till webben 
med tillhörande tekniska 
utmaningar för kårerna som 
följd. Här är det Vasakåren som 
är i inspelningstagen och nedan 
ses Haparandakårens andliga 
erbjudande på webben. För att 
bryta isoleringen startades en 
hemgrupp på nätet där med-
lemmar kunde umgås via dator 
och telefon (överst t h).
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> Nya kadetter väl
komnas till officers
skolan (ovan). 

> På Templet i Stock
holm fick rådgivning
en corona anpassas 
(nederst i mitten) 
och i Borås hölls 
tillbörligt avstånd vid 
matutkörningen (t h). 
Visir på gällde vid 
utdelningen av jul
gåvor i Haga Mölndal 
(överst t v).

> Trots pandemin erbjöd 
kårerna aktiviteter för 
barn och unga, t ex 
dagkollo i Akalla (överst 
t v) midsommarfirande i 
Kristinehamn och pyssel 
i Östersund (överst). 
Under en scoutdag i 
Norrköping fick barn och 
unga prova på paddling 
(nederst t h). I oktober 
hölls ungdomsläger i 
bland annat Uppsala 
(nedan).
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Volontärer viktig resurs  
i verksamheten

> Frälsningsarmén hjälper utsatta året runt och erbjuder gemenskap och meningsfulla 
aktiviteter. För att kunna göra detta krävs, förutom anställd personal, volontärer och 
frivilligarbete av medlemmar. Under pandemin år 2020 gjordes fler volontärtimmar än 
året innan trots att antalet volontärer var färre.

PacKa maTKaSSaR, åka på läger, servera och 
hjälpa till juridiskt – de frivilliga insatserna är 
oumbärliga för Frälsningsarméns sociala arbete. 
Det behövs människor som utifrån brinnande 
engagemang och inre motivation jobbar för ett 
högre syfte, för medmänniskor och för Gud. 
Volontärerna bidrar med kompetens och tid, 
och får tillbaka meningsfullhet och gemenskap, 
erfarenhet och möjlighet till referenser.

AnnChristin ”Anki” Thunman är verksamhets
utvecklare för Jesaja 58 i Göteborg. Hon möter 
människor på gatan och genom Migrationsverket, 
i kriminalvården och i arbetet mot människohan
del och kvinnor i utsatthet.

– Volontärerna är ovärderliga byggstenar och 
min roll är att se till att vi gör så mycket gott det 
bara går, säger hon.

Stolt volontär
Clary Eriksson Bergström, 60 år, är på Frälsnings
arméns sociala center i Stockholm ibland. Hon 
kommer själv från en missbrukande familj.

– Att hjälpa andra i nöd gör mig glad och stolt 
och jag känner mig behövd, säger hon.

– Man passar för olika uppgifter och vi har 
plats för alla och behöver alltid fler, säger Birgitta 
Gustavsson, volontäransvarig på centret.

Kring julen är behovet av volontärer extra 
stort och under pandemin har Frälsningsarméns 
medlemmar och frivilliga hållit kontakt med äldre, 
gjort inköp och ärenden och levererat matkassar 
till människor i riskgrupper. 

Trots att antalet volontärer var färre än året 
innan utfördes det under 2020 fler volontärtim
mar inom Frälsningsarméns verksamheter. <

fakta 

Volontärer 2020

Genomsnittligt antal 

volontärer per månad  

(ej sociala institutioner): 

> Med kontrakt: 68 st.    

Sammanlagd arbetstid 

per månad: 1 251 timmar.  

> Utan kontrakt: 12 st.   

Sammanlagd arbetstid 

per månad: 268 timmar. 
> Volontären Richard 
Nilsson förbereder mat-
lådor som ska delas ut 
på Templet i Stockholm.
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västerås

> Aktivt volontärarbete en grund för FA Bistånd

FRälSNiNGSaRméN BiSTåND i Västerås 
har under dryga 30 år utvecklats till ett 
nav för det sociala arbetet i länet, genom 
den möjlighet som ges till arbetsträning, 
praktikplats och volontärarbete.

Under året 2020 har det direkta sociala 
arbetet funnit sin plats i FA Bistånds 
lokaler som ligger på Bäckby i Västerås. 
Exempelvis erbjuder man språkträning 
och gemenskaper genom handarbete. 

Genom sin matbank har FAbistånd 
försett Frälsningsarméns olika sociala 

center med torrvaror motsvarande ett 
värde av 350 000 kronor.

– Vi har ett omfattande aktivt volontä
rarbete på FA Bistånd som verkligen gör 
verksamheten möjlig, säger Arne Vauhko
la, som är kårledare på Frälsningsarmén 
i Västerås. 

Kasserat återanvänds
FA Bistånds nära relation till olika regio
ner gör att verksamheten kan förmedla 
deras utrangerade sjukvårdsutrustning 

till en förstärkning av sjukvården i olika 
länder. Även om covid19 påverkade 
FAbistånds huvudsakliga verksamhet 
att stödja och hjälpa olika länder i deras 
upprustning av sjukvården, så har hjälp 
sänts ut även under 2020, när gränserna 
har varit öppna.

Under 2020 sändes bistånd till fem  
olika länder: Ukraina, Kongo, Etiopien, 
Iraq och Kaliningrad. Ett uppskattat värde 
av hjälpsändningarna är 2,5 miljoner 
kronor. <

> Alla som jobbar på FA Bistånd 
engagerar sig när det är dags 
för en hjälpsändning. När Nasir 
Keshtkar-bousheker har lagat en 
punktering på en rullstol vet han 
att hans arbete varit till hjälp för 
andra.
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Frälsningsarméns 
omsättning 2020

Den totala omsättningen 

uppgick till 616 086 201 

kronor fördelat på följan

de (2019 års siffror inom 

parentes): 

> Insamlade gåvor via 

90konto: 64,8 mkr (54,4) 

> Övriga gåvor, kollekter 

och testamenten:  

80,5 mkr (81,7) 

> Statliga bidrag: 39,9 mkr 

(27,0) 

> Övriga bidrag: 17,2 mkr 

(16,5) 

> Myrornas omsättning: 

206,6 mkr (268,7) 

> Från kommuner och 

andra organisationer:  

39,9 mkr (45,9) 

> Sålda vård och utbild

ningsplatser och övrig 

försäljning: 123,6 mkr 

(129,5) 

> Hyresintäkter: 12 mkr 

(14,7) 

> Övrigt: 0,9 mkr (4,3) 

> Medlemsbidrag:  

10,9 mkr (10,1)

 

finansiering

Varifrån kommer  
pengarna? 

> Frälsningsarmén i Sverige hade 2020 en omsättning på 616 miljoner kronor.  
Intäkterna kommer främst från sålda tjänster till bland annat kommuner,  
gåvor via 90konto och testamenten, samt Myrornas försäljningsintäkter.  
Under pandemi året erhöll Frälsningsarmén även en hel del extra statsbidrag.

iNSamlaDE GåVoR via 90konto uppgick under 
året totalt till 64,8 miljoner kronor, jämfört med 
54,4 miljoner kronor 2019. 

– Under pandemin har många varit extra 
generösa med att ge gåvor och testamenten. Vi är 
tacksamma över alla som har velat bidra till Fräls
ningsarméns arbete, säger Elisabeth Beckman, 
förvaltningschef på Frälsningsarméns högkvarter. 

Under året fanns också en stor villighet från 
företag, fonder och stiftelser att hjälpa människor 
i utsatthet genom Frälsningsarméns arbete.

– Vi är glada över vårt samarbete med fonder 
och stiftelser för att nå ut med hjälpinsatser till de 
mest utsatta i samhället och dem som stiftelser

na vill hjälpa, säger AnnaMaria Tuftström, som 
handlagt stiftelser och fonder under 2020. 

En stor del av den sociala verksamheten 
bekostas av kommunernas köp av vårdplatser. 
Socialtjänsten betalar till exempel för placeringar 
på Frälsningsarméns behandlingshem, akutbo
enden, stödboenden och natthärbärgen. Några 
verksamheter finansieras till viss del genom 
bidrag medan Frälsningsarmén står för resten av 
kostnaderna. De skyddade boenden för kvinnor 
med barn och dem som utsatts för människo
handel bekostas främst genom placeringar från 
Socialtjänsten, men Frälsningsarmén tar också en 
del av kostnaderna. <

Gåvor insamlade  
via 90konto: 64,8 mkr

Gåvor från närstående organisationer: 
         15,5 mkr

Övriga gåvor, kollekter  
och testamenten: 80,5 mkr

> Gåvor 2020

Totalt 160,8 miljoner kronor.



myrorna 

> För en hållbar värld

Second handkedjan Myrorna är en del av Frälsningsarmén, med uppdraget  
att generera ett stabilt överskott till Frälsningsarméns sociala verksamhet.  
Genom arbetet med återanvändning och arbetsträning bidrar verksamheten  
till ett mer medmänskligt och hållbart samhälle.

myRoRNa SamlaR iN begagnade varor, 
i huvudsak kläder, skor, husgeråd, pryd
nadssaker, böcker och möbler. Allt tas om 
hand och sorteras igenom för att sedan 
avyttras genom försäljning, främst i 
butik. Varorna är i första hand skänkta av 
privatpersoner men även från väletable
rade företag inom detaljhandeln. 

Den 31 december 2020 bestod Myrorna 
av 33 butiker från Umeå i norr till Malmö i 
söder, tre sorteringsanläggningar och en 
anläggning för insamling.

Myrorna erbjuder arbetspraktik för 
människor som står långt ifrån arbets
marknaden. Det sker i samarbete med 
bland annat kommuner och arbetsför
medling.

covidanpassning
Försäljningen har under 2020, liksom 
för övrig detaljhandel, påverkats mycket 
negativt av covid19. 

Myrornas butiker har hållits öppna, 
men med anpassade öppettider under 
vissa perioder. Försiktighetsåtgärder 
som har vidtagits är, förutom att reglera 
antalet besökare och uppmana kunderna 
att hålla avstånd, bland annat plexiglas 
vid kassorna samt utökade städ och 
hygienrutiner.

Myrornas webbshop har fortsatt 
att utvecklas positivt och under 2020 
såldes cirka 32 000 plagg och prylar. 
Webbshopen ger möjlighet att nå ut till 
fler kunder med ett brett secondhand 
sortiment.

Under året utökades satsningen på 
ehandel genom att koppla på sorterings
anläggningen i Göteborg. 

Fina nomineringar
Myrorna var under året finalister i Retail 
Awards i två kategorier; Årets Butiksked
ja och Årets Ledare. 

– Nomineringarna är ett kvitto på att 
second hand har blivit ett naturligt val 
hos konsumenterna och tagit ett stort 
steg i rätt riktning för den cirkulära 
omställningen av branschen, konsumtio
nen och samhället, säger Myrornas vd 
Caroline Andermatt.

Hållbarhetsfrågorna klättrar allt högre 
på agendan i både detaljhandeln och 

samhället i stort. Myrorna har kommit 
långt i det arbete som samtliga aktörer 
inom den ideella secondhand branschen 
nu påbörjat för att anpassa verksam
heten.

– För att vi ska stå oss i den nya  
konkurrensen som uppstår kommer 
vi fortsätta att utgå från kunderna 
och möta deras behov, säger Caroline 
Andermatt.

– Samtidigt ska vi fortsätta samarbeta 
med andra aktörer för att driva på den 
cirkulära omställningen. <

finansiering

33

>  Vi ska fortsätta att 
utgå från kunderna 
och möta deras 
behov, lovar Caroline 
Andermatt, vd för 
Myrorna.



xxxxx

Tack! 
Tack till alla er som stöttat  

och skänkt oss gåvor  
under året!

Det är ni som gör det  
möjligt för oss att  
nå ut till så många  

med hjälp!
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frälsningsarmén org.nr. 8020061688

Årsredovisning för  
räkenskapsåret 2020

> Förvaltningsberättelse för Frälsningsarmén 2020 (föregående års siffror inom parentes)

FRälSNiNGSaRméN är en internationell rörelse och ett evang
eliskt trossamfund inom den universella kyrkan. Vårt budskap 
har sin grund i Bibeln. Vår tjänst har sin källa i kärleken till 
Gud. Vårt uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus 
och utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.

Frälsningsarmén är en del av The Salvation Army, en 
världsvid evangelisk rörelse med säte i London. Verksamhet 
bedrivs i 131 (131) länder. I den internationella organisationen 
utgör Frälsningsarmén i Sverige ett territorium tillsammans 
med Frälsningsarmén i Lettland, Pestisanas Armija. Arbetet i 
Lettland redovisas inte här då Pestisanas Armija är en egen 
juridisk person i Lettland.

allmänt om verksamheten
Frälsningsarmén i Sverige vill vara känd som välkomnande, 
troende och hjälpande och bedriver verksamhet inom flera 
olika områden. Utifrån kåren (församlingen) har vi regelbundna 
gudstjänster och bedriver dag och kvällsaktiviteter för barn, 
unga, vuxna och äldre. Vid många kårer bedrivs också en 
öppen social verksamhet med ekonomisk hjälp och rådgivning 
för personer som hamnat i olika typer av svårigheter samt 
sommarkolonier eller andra sommaraktiviteter för både barn 
och äldre. Vi driver olika typer av verksamhet på flera orter 
i landet riktad till personer som inte varit i Sverige så länge. 
Utöver detta bedrivs annan social verksamhet med behand
lingshem och stödboenden för vuxna missbrukare, skyddade 
boenden för kvinnor, familjebehandlingshem, stödboenden för 
ungdomar, uppsökande nattpatrull som når offer för männis
kohandel. 

Frälsningsarmén driver också tre förskolor, en folkhögskola 

samt Myrorna secondhand, med insamling, sortering och 
försäljning. 

Frälsningsarméns internationella arbete mot fattigdom har 
som yttersta mål en rättvis och försonad värld där människans 
unika värde och grundläggande rättigheter respekteras. Med 
utgångspunkt i vår tro att varje människa är skapad till Guds 
avbild arbetar vi för uppfyllelsen av mänskliga rättigheter, där 
vi strävar efter långsiktiga och bestående samhällsförändring
ar genom att angripa grundorsakerna till fattigdom, utsatthet 
och att mänskliga rättigheter inte uppfylls. Ett rättighetsbase
rat arbete utgår från att utsatta människor har både rätt och 
förmåga att delta i och forma sin egen utveckling, det vill säga 
de är rättighetsinnehavare. Rättighetsinnehavarna ska genom 
våra projekt stärkas till att själva kunna förändra sin situation 
och ta makten över sina egna liv. Alla de projekt vi stödjer runt 
om i världen är därför baserade på lokala initiativ och drivs av 
Frälsningsarmén på plats i något av de 131 länder där vi finns 
och verkar. 

myrorna
Myrornas verksamhet har bedrivits sedan 1896 och har i 
uppdrag att generera ett ekonomiskt överskott till Frälsnings
arméns sociala verksamhet genom arbetet med återanvänd
ning och arbetsträning. På så sätt ska Myrorna i sin verksam
het bidra till ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. 
Myrorna samlar in gåvor av begagnade varor, i huvudsak 
kläder, skor, husgeråd, prydnadssaker, böcker och möbler. 
Gåvorna kommer främst från privatpersoner men även från väl
etablerade företag inom detaljhandeln. Gåvorna tas om hand 
och förädlas genom sortering för att sedan avyttras genom 
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försäljning, främst i Myrornas butiker. Myrorna hade vid årets 
slut 33 (33) butiker och 3 (4) sorteringsanläggningar samt en 
anläggning för insamling. Verksamheten bedrivs från Umeå 
i norra Sverige till Malmö i söder, och huvudkontoret ligger i 
Sätra i södra Stockholm. 

Myrorna har ett omfattande socialt engagemang genom ett 
flertal samarbeten med parter (t ex kommun, arbetsförmedling 
och privata aktörer) som arbetar med övergångsarbetsmark
nad, integration och rehabilitering. 

Myrornas nettoomsättning uppgick under året till 207 
miljoner kronor (269 mkr) och utgjorde cirka 34% (38%) av 
Frälsningsarméns totala omsättning under 2020.   

ågesta folkhögskola och Frälsningsarméns officersskola
Ågesta Folkhögskola har sin huvudetablering i Huddinge 
(Ågestagården) men anordnar också kurser bland annat i 
Örnsköldsvik och i Stockholm.

Skolan bedriver både kort och långkursverksamhet. De 
långa kurser som getts är bland annat allmän linje (med två 
olika inriktningar), musiklinje, bibelskola på distans, konst  
linje, Arbetsliv Asperger och pionjärlinje på distans för per
soner som vill delta i arbete med att starta nya kårer/försam
lingar. 

Frälsningsarméns Officersskola, som utbildar personer 
till tjänst inom Frälsningsarméns olika verksamhetsgrenar, 
bedrivs som en del av folkhögskolans kursverksamhet på 
Ågestagården. De som studerar vid Officersskolan blir efter 
godkänd studiegång invigda till officerare i Frälsningsarmén. 
Officersskolan hade vid utgången av året 12 kadetter under 
utbildning (föregående år 4 kadetter). 

Koncernförhållanden
Frälsningsarmén äger 100% i Myrorna AB, org nr 556065
5887 (vilande bolag) och 100% i Sally Ann Sverige AB, org nr 
5567034706 (vilande bolag), samt 49% i Fretex International 
AS, med säte i Oslo, Norge.

En hållbarhetsrapport är upprättad enligt ÅRL som en 
separat handling skild från årsredovisningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Året som gick har förstås inte varit likt något annat, vilket 
vi också ser både i resultat och i den verksamhet som har 
bedrivits. 

All verksamhet som i normala fall bedrivs har varit starkt 
påverkad under 2020 av covid 19pandemin. Nödvändiga åt
gärder har vidtagits för att försöka hålla så mycket verksamhet 
som möjligt i gång under säkra former. En hel del verksamhet 
har dock tvingats göra uppehåll på grund av allmänna restrik
tioner och riktlinjer i samhället. En del verksamhet har kunnat 
flyttas till digitala lösningar. Frälsningsarmén har helt avslutat 

verksamheten vid ett HVBhem för ungdomar som inte längre 
bar sig ekonomiskt. 

Under 2020 har det totala antalet hjälpinsatser vi kunnat 
genomföra under pandemin minskat till 309 610 unika tillfällen 
(396 980). Insatser som i stället har ökat i antal under året 
är olika former av ekonomisk hjälp till personer i form av 
presentkort, matkassar, kläder och annan ekonomisk hjälp, 
samt antalet själavårdstillfällen, rådgivning och stödsamtal. De 
insatser som minskat i antal är antal vårddygn på akutboende, 
stödboende och ungdomsboende samt servering av mat, hem
besök/sjukbesök, samlingar på sjukhus och serviceboenden 
samt dövtolkning/ledsagning. De minskade antal vårddygnen 
inom olika boendeformer visar också fortsatt på de utmaning
ar att erhålla tillräckligt antal placeringar inom ramavtalsområ
den, där ett minskat antal placeringar snabbt innebär förluster 
i verksamheten. Vi har även under 2020 sett ett antal av våra 
olika boendeformer som haft alltför låg beläggning i verksam
heten och som bidragit till underskottet i årets resultat.

De insatser som var planerade i form av internationella 
utvecklingsprojekt påverkades också kraftigt på grund av pan
demin, där planerade insatser delvis fick ställas in och delvis 
ställas om. Många av våra partners i andra länder drabbades 
både av att egen personal insjuknade och olika myndigheters 
regleringar av aktiviteter. Personal från Sverige har hjälpt till 
i den globala struktur som Frälsningsarmén internationellt 
satte upp i syfte att hantera situationen under corona, där vårt 
bidrag främst handlade om att samordna arbetet i Malawi, 
Kenya, Västra Sydamerika och södra Indien. På grund av att 
planerade utvecklingsprojekt sattes på paus kunde vi i stället 
medverka till viss finansiering av nya projekt för humanitärt 
bistånd.

Frälsningsarmén har under året nyttjat möjligheten till kort
tidspermitteringar för ett antal anställda, och har också fått ta 
del av visst hyresstöd samt riktade statsbidrag för trossam
fund. Dessa bidrag redovisas i not 2.

Tidigt under våren 2020 infördes anställningsstopp, och 
visstidsanställningar avslutades när tiden gått ut och gick inte 
över i tillsvidareanställningar. Provanställningar avslutades, 
anställda över 67 år blev uppsagda och alla Investeringar 
och planerade byggprojekt ställdes in. Merparten av detta 
verkställdes direkt under våren och början av sommaren i syfte 
att minimera stora ekonomiska underskott.

Vi har trots dessa rätt tuffa åtgärder haft möjlighet att 
arbeta vidare mot den nya vision som antogs vid halvårsskiftet 
under benämningen ”Välkommen hem – livet med Jesus”. 
Visionen stäcker sig över en femårsperiod där vi vill lägga 
fokus mot relationer, gemenskap och delaktighet, då vi tror 
att det är grundstenar för en hållbar värld där människor kan 
växa och utvecklas positivt och komma till tro. Vi vill också 
lägga ökat fokus mot barn, unga och unga vuxna samt mot 

frälsningsarmén årsredovisning 2020
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människor som lever i olika former av utanförskap, utsatta för 
social orättvisa.

Resultat och ställning
En stor anledning till att vi har kunnat fortsätta bedriva verk
samhet för människor i olika former av utsatthet under detta 
mycket utmanande år är tack vare gåvor, testamentsintäkter 
och andra former av bidrag som generösa givare har fortsatt 
att ge.

Frälsningsarmén bedriver insamlingsverksamhet via 90kon
ton som tilldelats av Svensk Insamlingskontroll, där givare 
rekryteras både genom direktutskick, via informationskam
panjer i dagstidningar och via sociala medier, samt i mindre 
omfattning genom telefonkampanjer. Andra former av intäkter 
är hyresintäkter och medlemsbidrag. Medlemmarnas egna bi
drag och gåvor riktas till stor del till verksamheten i den lokala 
kåren/församlingen där man är medlem. 

Omsättningen under 2020 minskade kraftigt och medförde, 
trots genomförda neddragningar, ett stort underskott. Detta 
underskott kunde dock täckas genom tidigare besparingar. De 
neddragningar som har genomförts har förstås inte fått full ef
fekt under 2020 men väntas ge ytterligare effekt framåt. Detta 
gör att vi vågar fortsätta verksamheten i stort sett i samma 
omfattning som tidigare, dock ibland på lite nya sätt.  

Totala intäkter minskade under året med drygt 13 procent 
och totala kostnader lyckades vi dra ner med nästan 12 
procent. Det resulterade i ett underskott på dryga 33 miljoner 
kronor. Redan under 2019 var ett arbete inlett med att effekti
visera och långsiktigt minska ner den totala kostnadsmassan, 
vilket nu alltså fick accelereras rejält under 2020. Men med de 
extra utmaningar på intäktssidan som uppstod i samband med 
pandemin så fick detta tyvärr inte den effekt på resultatet som 
vi hade tänkt oss.

Samtliga belopp i årsredovisningen anges i kronor, där inget 
annat anges.

Finansiella instrument
Den finansiella placering Frälsningsarmén har förvaltas genom 
så kallad diskretionär förvaltning av extern part. Det place
ringsdokument som ligger till grund för förvaltningen anger att 
kapitalet endast får placeras i tillgångar som klarat en etisk 
screening. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Frälsningsarmén vill fortsätta arbeta för att sprida evangelium 
om Jesus Kristus i Sverige, i både ord och handling. Vi vill 
också fortsätta ge möjlighet för människor att vara med och 
tjäna i det uppdraget både genom gåvor och egen praktisk 
delaktighet och arbeta för att utveckla vår verksamhet även på 
platser där vi idag inte finns. 

Vi ser ett fortsatt behov av att minska ner den totala 
kostnadsmassan till en nivå som balanserar med förväntad 
intäkt. Så länge pandemins effekter påverkar den ekonomiska 
aktiviteten i samhället så kommer våra intäkter också att 
påverkas negativt. 

Vår second handkedja Myrorna verkar på ett område som, 
kanske mer än någonsin, är föremål för omfattande föränd
ringar. Nya aktörer på second handmarknaden innebär ökad 
konkurrens, men också möjligheter i form av samarbeten och 
nya målgrupper som upptäcker second hand. Myrorna lanserar 
successivt tjänster och samarbetspartners för att erbjuda ytter
ligare möjligheter att göra hållbara val. För att Frälsningsarmén 
ska kunna bedriva den sociala verksamhet vi gör idag så är de 
intäkter som genereras genom Myrorna en oerhört viktig in
komstkälla och vi tror att det kommer att vara så även framåt.

Samarbeten
Frälsningsarmén är som registrerat trossamfund medlem i, 
representerad i eller samarbetar med en lång rad olika aktörer. 
Bland dessa finns Sveriges Kristna Råd, Sveriges Kristna 

frälsningsarmén årsredovisning 2020

Flerårsöversikt (tusentals kronor)

2020 2019 2018 2017 2016

Omsättning 616 086 710 657 667 478 740 614 715 020

Balansomslutning                  782 809 837 020 872 622 947 189 974 984

Kassalikviditet 2,24 2,31 1,95 2,03 2,01

Soliditet 0,83 0,82 0,82 0,84 0,83

Nyckeltalsdefinitioner framgår av redovisnings och värderingsprinciperna.
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UngdomsRåd, Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska Missions
rådet, Svenska Bibelsällskapet, Ekumeniskt scoutnätverk, 
Arbetsgivaralliansen, Giva Sverige, Svensk Insamlingskontroll, 
SST – Myndigheten för stöd till trossamfund, Bilda – BKF, 
Swedbank Robur Humanfond, Ecpat, International Council on 
Social Welfare, Celebrate Recovery Sverige med flera. Vi deltar 
tillsammans med andra kyrkor och samfund i olika arrange
mang över landet.

Frälsningsarméns styrelse består av följande personer:
Kommendör Clive Adams,  
territoriell ledare för Sverige och Lettland
Kommendör Marianne Adams
Överstelöjtnant Kjell Olausson 
Överstelöjtnant Gunilla Olausson
Major Sonja Blomberg
Major Markus Kihlagård
Kapten Elisabeth Beckman

www.fralsningsarmen.se

frälsningsarmén årsredovisning 2020

Eget kapital 

  Reservfonder
Fastigheters 

a-fonder
ändamåls- 

 bestämda medel
Balanserat  

resultat Totalt

Utgående balans enligt  
fastställd årsredovisning 2019 775 724 192 225 136 234 162 075 256 148 536 683 311 471

Årets förändring   -4 367 308 -40 382 171 44 749 479 0

Årets resultat       -33 248 797 -33 248 797

Belopp vid årets utgång 775 724 187 857 828 193 779 904 267 649 218 650 062 673
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Not 2020 2019
intäkter

Medlemsbidrag 10 926 486 10 073 492

Gåvor 1 160 796 798 136 119 080

Bidrag 2 57 196 845 43 507 645

Nettoomsättning 3 382 988 923 463 174 770

Övriga intäkter 4 4 177 149 57 782 429

Summa intäkter 616 086 201 710 657 415

Kostnader

Verksamhetskostnader 5 −227 905 599 -272 833 367

Anslag och förmedlade bidrag −23 600 631 -23 045 969

Personalkostnader 6, 7 −392 849 077 -436 356 910

Avskrivningar −11 197 458 -12 444 912

Övriga kostnader −430 202 -701 080

Summa kostnader −655 982 967 -745 382 237

Resultat före finansiella poster −39 896 766 -34 724 822

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter och liknande finansiella poster 2 330 303 2 603 280

Resultat av värdepappersförvaltning 8 5 559 825 4 812 459

Återföring/nedskrivning av aktier och andelar −51 204 476 586

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter −1 190 954 -1 521 920

Summa finansiella intäkter och kostnader 6 647 969 6 370 405

årets resultat −33 248 797 -28 354 417

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen −33 248 797 -28 354 417

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året −24 215 023 -10 244 490

Upplösning av tidigare reserverade ändamålsbestämda medel 68 964 504 79 494 114

Kvarstående belopp för året 11 500 684 40 895 207

> Resultaträkning
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Not 2020-12-31 2019-12-31
TillGåNGaR

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara 9 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 76 880 856 78 778 068

Ombyggnad i annans fastighet 11 39 356 238 42 082 497

Pågående ombyggnader 4 185 825 3 394 520

Inventarier 12 7 016 019 10 939 629

Summa materiella anläggningstillgångar 127 438 938 135 194 714

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 13 108 978 376 104 098 902

Andelar i koncernföretag 14 900 000 900 000

Depositioner i Sv Stiftelsen för FA 15 312 752 626 319 343 750

Insatser i FA Förlags AB 16 12 920 552 13 012 776

Andelar i intresseföretag 17 931 000 931 000

Andelar i bostadsrättsföreningar 11 437 118 12 707 118

Andra långfristiga fordringar 44 045 105 108

Summa finansiella anläggningstillgångar 447 963 718 451 098 654

Summa anläggningstillgångar 575 402 655 586 293 368

omsättningstillgångar

Varulager 10 291 583 11 272 234

Fordringar

Kundfordringar 20 079 678 20 777 653

Fordringar hos FA Förlags AB 1 064 861 2 038 777

Skattefordringar 1 234 707 0

Övriga fordringar 7 138 557 661 172

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 18 770 872 22 166 653

Summa fordringar 48 288 675 45 644 255

Kortfristiga placeringar 3 154 767 2 423 056

Kassa och bank 145 670 899 191 387 148

Summa omsättningstillgångar 207 405 924 250 726 694

Summa TillGåNGaR 782 808 579 837 020 062

frälsningsarmén årsredovisning 2020

> Balansräkning
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Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KaPiTal ocH SKulDER

Eget kapital

Reservfonder 775 724 775 724

Fastigheters afond 187 857 828 192 225 136

Ändamålsbestämda medel 193 779 904 234 162 075

Balanserat resultat 267 649 218 256 148 536

Summa eget kapital 650 062 673 683 311 471

långfristiga skulder

Skulder till Sv Stiftelsen för FA 19 44 683 602 50 045 980

Summa långfristiga skulder 44 683 602 50 045 980

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 14 724 681 21 744 987

Skulder till Svenska Stiftelsen för FA 7 548 415 996 002

Skulder till koncernföretag 597 346 597 346

Aktuell skatteskuld 0 519 559

Övriga skulder 21 165 499 30 021 243

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 44 026 364 49 783 474

Summa kortfristiga skulder 88 062 304 103 662 611

Summa EGET KaPiTal ocH SKulDER 782 808 579 837 020 062

frälsningsarmén årsredovisning 2020
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2020 2019
Den löpande verksamheten

Årets resultat −33 249 -28 354

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar 11 249 11 968

Andra poster som inte ingår i kassaflödet −4 031 -6 147

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet −26 031 -22 533

Förändringar i rörelsekapitalet

Ökning/minskning av varulager 981 7

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar −2 644 -3 418

Ökning/minskning av kortfristiga skulder −15 600 5 435

Kassaflöde från den löpande verksamheten −43 295 -20 508

investeringsverksamheten

Investering i annans fastighet −2 594 11 066

Investering i fastigheter 0 -5 838

Försäljning av fastighet 0 52 173

Förändring pågående nyanläggningar −791 -3 161

Investering inventarier 3 924 -533

Nettoinvestering finansiella anläggningstillgångar 3 135 23 606

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 674 77 313

Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning av långfristiga skulder −5 362 -12 653

Kassaflöde från finansieringsverksamheten −5 362 -12 653

årets kassaflöde −44 984 44 151

likvida medel vid årets början 193 810 149 658

likvida medel vid årets slut not nedan 148 826 193 810

Not:

Kassa och bank 145 671 191 387

Kortfristiga placeringar 3 155 2 423

148 826 193 810

frälsningsarmén årsredovisning 2020

> Kassaflödesanalys indirekt metod (tkr)
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> Noter          

Redovisnings- och värderingsprinciper      

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Års och koncernredovisning (K3) samt FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning.  
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.   

intäkter      
Insamlade kontanta medel redovisas enligt kontantprincipen. Gåvor och testamenten som utgörs av 
annat än kontanta medel värderas till marknadsvärde. Aktier och andelar erhållna genom gåva eller 
testamente värderas till marknadsvärde vid tidpunkten för mottagandet. Erhållna statliga bidrag har 
intäktsförts. 

I vissa fall är gåvor förenade med villkor som betyder att de ska användas för ett bestämt ändamål. 
Det som under året inte har kunnat tas i anspråk för dessa bestämda ändamål, reserveras under  
rubriken Eget kapital som ändamålsbestämda medel. På liknande sätt upplöses ur posten ändamåls
bestämda medel under rubriken Eget kapital, den del av tidigare reserverade ändamålsbestämda medel 
som har tagits i anspråk under året. Dessa justeringar görs i resultaträkningen under rubriken Fördelning 
av årets resultat.

En villkorad gåva som medför återbetalningsskyldighet om inte villkoret uppfylls ska enligt K3 
klassificeras som erhållet bidrag och skuldföras till dess villkoren är uppfyllda. När villkoren är uppfyllda 
intäktsförs transaktionen som bidrag.

Hyresintäkter redovisas i den period hyresintäkten avser. 
Posten sålda vård och utbildningsplatser samt övrig försäljning i not 1 utgörs till största delen av 

försäljning av vårdplatser inom den sociala verksamheten och intäktsförs vid tiden för fakturering,  
som oftast sker i efterskott. En del av summan härrör sig också från loppisförsäljningar och liknande 
som  hållits ute på kårerna. Posten försäljning av insamlade varor i not 1 härrör sig helt och hållet från 
Myrornas verksamhet och redovisas vid leverans till kund.

Medlemsbidrag, också not 1, är den del av medlemmarnas bidrag som registrerats. Dessa intäktsförs 
vid inbetalningstillfället. Ytterligare bidrag från medlemmar har också lämnats som kollekter och gåvor 
men ej registrerats som medlemsbidrag.

leasingavtal
Leasingavtal där Frälsningsarmén är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),  
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjuk
frånvaro. Kortfristiga ersättningar kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla 
pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas 
in.

Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.  
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

frälsningsarmén årsredovisning 2020
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Kassaflödesanalys      
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Som likvida medel klassificeras kassa och  
banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.     
      
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet – visar Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Kassalikviditet – visar Omsättningstillgångar exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffnings
värdet om de beräknas ge framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i för
hållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för fastigheternas löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga 

typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Stomme och grund 100 år
Yttre skal 40 år
Stammar, vvs, stigare 40 år
Fastighetsteknik 25 år
Inre komponenter 25 år
Anpassningar lokaler 10–25 år
Inventarier 5 år
Bilar 5 år
Datorer 3 år

ändamålsbestämda medel      
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra  
ändamålsbestämda medel. Se även noten för eget kapital.

andelar i koncernföretag      
Samfundet upprättar inte koncernredovisning då dotterbolagen bedöms vara av ringa betydelse med 
hänsyn till kravet på rättvisande bild (ÅRL 7 kap § 5–6).      

      
Varulager
Varulagret består till absolut övervägande del av second handkedjan Myrornas lager och utgörs i den 
delen av gåvor vilka har värderats till nettoförsäljningsvärdet.      

Fordringar      
Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

      
långfristiga värdepappersinnehav      
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna  
värde nedgång kan antas vara varaktig, görs nedskrivning.     

      
Kortfristiga placeringar      
Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas av det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt 
värde vid balansdagen.      
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Not 1 Gåvor 2020 2019

Gåvor från närstående organisationer 15 500 000 0

Gåvor insamlade via 90konto 64 824 767 54 434 165

Övriga gåvor, kollekter och testamenten 80 472 031 81 684 915

160 796 798 136 119 080

Not 2 Bidrag 2020 2019

SIDAbidrag 2 607 218 2 193 065

Statsbidrag för trossamfund 6 426 718 561 939

Bidrag för korttidsarbete 6 538 703 0

Bidrag för sjuklönekostnader 5 373 208 0

Arbetsmarknadsbidrag 19 003 153 24 252 018

Övriga bidrag 17 247 845 16 500 623

Summa 57 196 845 43 507 645

Not 3 Nettoomsättning 2020 2019

Försäljning av insamlade varor, netto 206 570 000 268 741 000

Erhållet från kommuner och andra org 39 892 902 45 947 716

Sålda vård och utbildningsplatser samt övrig försäljning 123 616 514 129 494 889

Hyresintäkter 11 994 797 14 705 639

Övrigt 914 710 4 285 525

Summa 382 988 923 463 174 770

Not 4 övriga intäkter

I posten övriga intäkter ingick föregående år en reavinst från såld fastighet med 53,9 miljoner kronor.

Not 5 operationella leasingavtal – leasetagare 2020 2019

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erläggas  
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 70 707 779 67 789 268

Förfaller till betalning senare än 1 år men inom 5 108 359 524 99 757 925

Förfaller till betalning senare än fem år 6 453 000 9 317 000

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 73 450 345 76 714 970
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Not 6 löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2020 2019

Ledningsråd och territoriell ledare, 7 st 2 496 104 2 569 528

Övriga anställda 276 921 569 301 382 569

Summa 279 417 673 303 952 097

Soc.kostn. ledn.råd o terr.ledare 999 098 1 000 060

(varav pensionskostnader) (192 529) (192 715)

Soc.kostnader, övriga anställda 105 612 242 120 252 334

(varav pensionskostnader) (16 928 535) (21 942 999)

Summa 106 611 340 121 252 394

Summa 386 029 013 425 204 491

Frälsningsarmén har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 8 Resultat av värdepappersförvaltning 2020 2019

Utdelningar 3 668 497 483 465

Räntor 1 250 136 062

Realisationsresultat vid försäljningar 1 890 078 4 192 933

Totalt 5 559 825 4 812 459

Not 9 immateriella anläggningstillgångar 2020 2019

Programvara

Ingående anskaffningsvärde 966 000 966 000

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerat anskaffn.värde 966 000 966 000

Ingående avskrivningar −966 000 -832 000

Årets avskrivning enligt plan 0 -134 000

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -966 000 -966 000

Utgående restvärde enligt plan 0 0

Not 7 antal anställda (föregående år inom parentes) Kvinnor män Totalt

Totalt 508 (547) 291 (330) 799 (877)

Siffrorna ovan visar totalt antal anställda vid respektive års slut, omvandlat till heltidstjänster.  
Det faktiska antalet personer som har arbetat är större, då många arbetar deltid eller del av året.

Könsfördelning styrelse inklusive territoriell ledare Kvinnor män Totalt

Territoriell ledare (ingår i styrelsen) 0 (0) 1 (1) 1 (1)

Övrig styrelse 4 (4) 2 (2) 6 (6)

Totalt 4 (4) 3 (3) 7 (7)
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Not 10 Byggnader och mark 2020 2019

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 77 349 398 101 579 527

Anskaffning 0 1 119 947

Försäljningar/utrangeringar 0 -26 072 685

Aktiveringar 0 722 609

Utgående ackumulerat anskaffn.värde 77 349 398 77 349 398

Ingående avskrivningar −11 821 330 -13 303 396

Försäljningar/utrangeringar 0 4 089 971

Årets avskrivning enligt plan −1 897 212 -2 607 905

Utgående ackumulerade avskrivningar −13 718 542 -11 821 330

Mark

Ingående anskaffningsvärde 13 250 000 39 350 000

Anskaffning 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -26 100 000

Utgående ackumulerat anskaffn.värde 13 250 000 13 250 000

Utgående restvärde enligt plan 76 880 856 78 778 068

Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till 6 865 000 (6 865 000) kronor.

Frälsningsarmén äger fem fastigheter, varav tre är personalbostäder. En fastighet ligger i Farsta, söder om Stockholm,  
och inrymmer Ågesta folkhögskola samt Frälsningsarméns Officersskola och en fastighet ligger på Östermalm i Stockholm 
och inrymmer Frälsningsarméns högkvarter.

Not 11 ombyggnad i annans fastighet 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 83 895 373 95 601 533

Årets inköp 3 054 077 3 817 794

Försäljningar och utrangeringar −521 975 -15 523 954

Utgående ackumulerat anskaffn.värde 86 427 475 83 895 373

Ingående avskrivningar −41 813 877 -39 257 681

Försäljningar och utrangeringar 83 516 2 367 307

Årets avskrivning enligt plan −5 340 876 -4 923 503

Utgående ackumulerade avskrivningar −47 071 237 -41 813 877

Utgående restvärde enligt plan 39 356 238 42 081 496

frälsningsarmén årsredovisning 2020
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Not 12 inventarier 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 76 434 982 96 338 238

Årets inköp 948 040 7 892 140

Försäljningar och utrangeringar −4 340 660 -27 795 396

Utgående ackumulerat anskaffn.värde 73 042 362 76 434 982

Ingående avskrivningar −65 495 353 -85 931 486

Försäljningar och utrangeringar 3 845 723 27 560 374

Årets avskrivningar −4 376 713 -7 124 241

Utgående ackumulerade avskrivningar −66 026 343 -65 495 353

Utgående restvärde enligt plan 7 016 019 10 939 629

Not 13 långfristiga värdepappersinnehav

Innehavet i långfristiga värdepapper förvaltas till största delen externt i diskretionär förvaltning.

2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 104 098 902 139 897 261

Totalt köpt under året 12 995 109 19 149 440

Totalt sålt under året −8 115 635 -54 947 799

Utgående anskaffningsvärde 108 978 376 104 098 902

Totalt marknadsvärde 31 december 127 058 800 120 429 751

Not 14 andelar i koncernföretag
kapital- 

andel
antal 

andelar
bokfört  

värde

Myrorna AB, org nr 5560655887. Säte: Stockholm 100% 1 000 100 000

Sally Ann Sverige AB, org nr 5567034706. Säte: Stockholm 100% 8 000 800 000

Båda dessa bolag är vilande och ingen verksamhet bedrivs i dem.

Not 15 Depositioner i Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén

Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén förvaltar en stor del av Frälsningsarméns tillgångar.

Posten består av: 2020 2019

Kårers reparationsfonder 8 455 650 9 062 574

Kårers extra rep.fonder 107 252 940 109 111 290

Kårers hyresfonder 524 174 765 229

Verksamheters depositionsfonder 21 582 587 20 970 000

Afonder i fastigheter 174 937 276 179 434 656

Totalt 312 752 626 319 343 750

Not 16 insatser i Fa Förlags aB 2020 2019

Afonder i fastigheter 12 920 552 13 012 776

Posten avser insatser för lokaler i Frälsningsarméns Förlags AB:s fastigheter som lokala kårer inbetalt 
från tidigt 1900tal till 1986. Insatsen är ej räntebärande och återbetalas när nyttjandet upphör.

frälsningsarmén årsredovisning 2020
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Not 17 andelar i intresseföretag 2020 2019

Fretex International AS, org nr 983 982 433. Säte: Oslo, Norge 931 000 931 000

Kapitalandel 49% 49%

Rösträttsandel 49% 49%

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020 2019

Förutbetalda hyror 14 898 391 16 198 269

Förutbetalda försäkringspremier 459 327 633 194

Upplupna bidrag 872 226 668 309

Övriga poster 2 540 928 4 666 881

Totalt 18 770 872 22 166 653

Not 19 Skulder till Sv Stiftelsen för Fa

Posten består av lån som tagits i Svenska Stiftelsen för Frälsningsarmén för gjorda reparationer i fastigheter som  
nyttjas av kårer och sociala institutioner. Amorteringsplan följs för flertalet av lånen. Ett lån har slutamorterats under  
året och ett nytt har tillkommit.

Not 20 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020 2019

Semesterlöner 23 790 835 26 773 784

Upplupna sociala avgifter 8 848 165 9 884 201

Övriga poster 11 387 364 13 125 489

Totalt 44 026 364 49 783 474

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Två av Frälsningsarméns normala intäktskällor har på grund av covid19 pandemin ännu inte under våren 2021  
återhämtat sig och kommer därför att innebära lägre intäkter även under räkenskapsåret 2021 och förmodligen  
kanske också en bit in på 2022. Dessa två intäktskällor innefattar Myrornas försäljning och möjligheten till  
utdelningar från närstående organisationer inom fastighetsförvaltning.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

    Clive Adams, ordförande

Kjell Olausson   Sonja Blomberg   Marianne Adams

Markus Kihlagård   Gunilla Olausson   Elisabeth Beckman 

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

Erik Albenius, auktoriserad revisor   

frälsningsarmén årsredovisning 2020
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Revisionsberättelse 
Till The Salvation Army Headquarters avseende Frälsningsarmén i Frälsningsarmén,  
org.nr 802006-1688 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Frälsningsarmén för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

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

Ledningsrådets ansvar 
Det är ledningsrådet som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Ledningsrådet ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar ledningsrådet 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 ledningsrådet avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 felaktighet 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 
årsredovisningen. 
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Revisionsberättelse 
Till The Salvation Army Headquarters avseende Frälsningsarmén i Frälsningsarmén,  
org.nr 802006-1688 
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tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

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

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
ledningsrådets uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att ledningsrådet använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra 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 vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av ledningsrådets förvaltning för 
Frälsningsarmén för år 2020. 

Vi tillstyrker att The Salvation Army Headquarters beviljar ledningsrådets ledamöter 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 och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Ledningsrådets ansvar 
Det är ledningsrådet som har ansvaret 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 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 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Erik Albenius 
Auktoriserad revisor 
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