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VI ARBETAR FÖR ETT BRANDSÄKRARE SVERIGE

Utifrån visionen ”Ett brandsäkrare Sverige” arbetar vi för att öka brandsäkerheten i Sverige och 
minska samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening med 
uppdraget att vara ett ledande kunskapscentrum i brandsäkerhet.

För oss går nytta och affärer hand i hand. Vi bedriver affärsverksamhet inom bland annat utbild-
ning, förlag, restvärderäddning samt besiktning och certifiering. Sedan 1919 har Brandskydds-
föreningen bidragit till att sprida och utveckla fördjupade kunskaper om brandsäkerhet. Genom 
forskning och datainsamling ser vi till att göra kunskap tillgänglig där den gör som mest nytta.

Vi har ett brett nätverk och samverkar ständigt med våra medlemmar, företag och olika organisa-
tioner. I vår samverkan får vi tillgång till data och erfarenheter av brand som vi samlar och sprider 
för att ytterligare stärka vår kunskapsbas.

Press- och opinionsbildning är en viktig del av vår verksamhet för att sprida kunskap och påverka 
beslutsfattare att sätta brandsäkerhetsfrågor på sin agenda. Genom 22 lokala föreningar är vi
representerade över hela Sverige. Tillsammans arbetar vi för att göra människors vardag brandsäker.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Under året flyttade Brandskyddsföreningen fram 
positionerna ytterligare i rollen som ett ledande 
kunskapscentrum för framtidens brandsäkerhet.
Vi fortsatte vårt arbete med att skapa värden för 
samhället och för våra samarbetspartners. I maj 
startades insamlingsstiftelsen Brandforsk genom
ett upprop till förmån för stiftelsen. Press- och
opinionsarbetet intensifierades, bland annat genom 
att tydligare arbeta mot samhällets systemutformare.

Ett sekel har passerat i Brandskyddsföreningens his-
toria. Att bygga vidare på en hundraårig samhällsvik-
tig och idébärande organisation ställer höga krav på 
verksamheterna inom Brandskyddsföreningen. 
Under 2018 har en strategisk verksamhetsinriktning 
fastställts för perioden 2019 – 2021.

 Den strategiska inriktningen kan sammanfattas
  i tre delar:

1. Att utifrån datadriven skadeprevention utveckla  
 och sprida kunskap.
2. Att ta ställning och driva opinion inom brand-
 säkerhetsområdet samt bygga relationer med   
 samhällets systemutformare så att de kan bli
 ambassadörer för vår kunskap och våra budskap. 
3. Att bedriva en hållbar verksamhet genom att   
 effektivisera vårt arbete att tillhandahålla
 normerande riktlinjer som ger certifierings-
 möjligheter och tydligare koppla våra produkter  
 och tjänster mot dessa riktlinjer.

"Vi ska vara ett ledande
kunskapscentrum för brandsäkerhet"
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Viktig röst i brandsäkerhetsfrågor
Under den torra sommaren 2018 tog Brandskydds-
föreningen en viktig skadepreventiv roll genom att 
driva opinion kring eldning i skog och mark, framfö-
rallt frågan om försäljningsstopp av engångsgrillar. Vår 
strategi att genom opinionsbildning sprida budskapet 
via dagligvaruhandeln blev mycket framgångsrikt. 
Resultatet blev ett stort publikt genomslag samtidigt 
som handeln tog bort engångsgrillar ur sortimentet 
under de varma sommarmånaderna. Genomslaget 
som vi fått i media är en bekräftelse på att vårt 
proaktiva opinions- och pressarbete ger resultat.
Under Almedalen höll vi, tillsammans med Sveriges 
Brandbefäl, Sveriges Brandkonsultförening och För-
eningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap ett väl-
besökt seminarium om Grenfell Tower-katastrofen. 
Utifrån våra gemensamma erfarenheter uppmärk-
sammades vilka behov som finns kring utvecklingen 
av byggreglerna för brandskydd.

Forskningsresultat om bränder
Under hösten avslutades ett omfattande forsknings-
projekt ”Brandsäkerhet i bostäder” som finansierats 
och koordinerats av MSB och Brandforsk. Resulta-
ten visar bland annat att det finns en stark koppling 
mellan social utsatthet och personskador vid bränder. 
Sammantaget kommer forskningsresultaten att vara 
ett betydelsefullt underlag för Brandskyddsfören-
ingens utveckling av skadepreventionsstrategin för 
att hantera bostadsbränder. Idé- och innovations-
tävlingen Brinnovation har växt fram i kölvattnet av 
forskningsresultaten. Tävlingen lanseras 2019 i syfte 
att lyfta innovationer som minskar skador på liv, hälsa 
och egendom vid bostadsbränder.

Under 2018 stiftade Brandskyddsföreningen Sverige 
insamlingsstiftelsen Brandforsk och i maj genomför-
des ett upprop till förmån för stiftelsen. Insamlings-
stiftelsen Brandforsks ändamål är att samla in medel 
för att initiera och bekosta forskning samt kunskaps-
utveckling inom området brandsäkerhet. Den ideella 
föreningen Brandforsk kommer att fortsätta att 
bedriva sin verksamhet parallellt med insamlings-
stiftelsen fram till föreningen Brandforsks årsstämma 
i maj 2019. Därefter planeras verksamheten att över-
föras till insamlingsstiftelsen. 

Samarbete är nyckeln
Avgörande framgångsfaktorer för Brandskydds-
föreningen Sverige är vårt nätverksbaserade, kund-
nära och gränsöverskridande arbete. Samarbete är 
nyckeln för att kunna hantera samhällets brandsäker-
hetsutmaningar. Genom att ingå i nätverk blir den 
gemensamma hävstångskraften större än om varje 
aktör arbetat enskilt och tillsammans kan vi göra 
skillnad.

Samarbeten med och bidragen från försäkringsbola-
gen skapar grunden för vårt långsiktiga och uthålliga 
arbete med skadeprevention inom brandsäkerhets-
området. Det möjliggör också för tydliga tekniska 
krav inom brandsäkerhetsområdet och därmed 
möjlighet för konkurrensneutralitet inom området. 

Medlemskap med nya möjligheter
Strukturen på medlemskapet i Brandskyddsfören-
ingen har ibland upplevts som otydligt, vilket lett 
till ett arbete med förenkling av medlemskapet. På 
föreningsstämman i maj 2018 beslutades att medlem-
skapet knyts till medlemmens organisationsnummer.  
Det innebär att ett medlemskap och en medlemsav-
gift omfattar alla arbetsställen med samma organisa-
tionsnummer inom en organisation. Den här för-
ändringen öppnar nu upp för ett intensifierat arbete 
med att utveckla värdet av och möjligheterna med 
medlemskapet i Brandskyddsföreningen.

Från och med innevarande år har Brandskydds-
föreningen bedrivit och utvecklat sitt värdeskapande 
arbete i 100 år. Det 100-åriga perspektivet gör att jag 
just nu känner mig extra ödmjuk inför vårt arbete. 
Vår strävan framöver är att våra medlemmar och vår 
omvärld ser Brandskyddsföreningen som en stark 
och kompetent aktör att arbeta tillsammans med för 
att göra Sverige brandsäkrare. 

Anders Bergqvist
generalsekreterare Brandskyddsföreningen

”Samarbete är nyckeln för
att ta sig an utmaningar på

brandsäkerhetsområdet"
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VD HAR ORDET

2018 fortsatte Brandskyddsföreningen sin till-
växt-resa. Ett flertal större projekt sjösattes för 
att möta omvärldens förväntningar och tillgodose 
en mer professionell verksamhet. Det har varit ett 
händelserikt år där vi genomfört ett omfattande 
förändringsarbete som lett till att Brandskydds-
föreningen lämnar 2018 som en starkare och mer 
framåtriktad verksamhet.

Kunskap om brandsäkerhet. Det är grunden för all 
vår verksamhet, såväl i affärsrelationer som i opinions- 
arbetet. Under 2018 fortsatte vi att bedriva omfat-
tande skadepreventiv och skadereducerande verk-
samhet bland annat i form av ett kvalificerat norm- 
och standardiseringsarbete.

Vi har fortsatt att utveckla förlagsproduktion, utbild-
nings- och seminarieverksamhetersamt webbutbild-

ningar. Våra koncept inom Restvärderäddning, Heta 
Arbeten® samt vår besiktnings- och certifieringsverk-
samhet och ett flertal samverkansprojekt är goda 
exempel på där vi bidrar med kvalificerad brandtek-
nisk kompetens.

Den stora bredden och komplexiteten i vårt utbud 
möjliggörs genom starka nätverk och vår förmåga 
till samarbeten med olika aktörer. Under året har 
vi byggt vidare på samarbetet med försäkringsbolag 
som verkar på den svenska marknaden i syfte att 
minska samhällets skadekostnader. Samverkan och 
bred förankring är en förutsättning för vår omfattan-
de verksamhet kring de normer och regelverk som 
utgör underlag för både försäkringsvillkor och för det 
förebyggande brandsäkerhetsarbetet i en rad
branscher och yrkesroller.

"Brandskyddsföreningen lämnar 2018 som en
starkare och mer framåtriktad verksamhet"
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Flyttar fram positionerna för Heta Arbeten®

Sedan 1990 har Brandskyddsföreningens skadepre-
ventionskoncept Heta Arbeten® bidragit till en säkra-
re arbetsmiljö och minskade skadekostnader. Under 
2018 har en fortsatt utveckling av Heta Arbeten® 
och dess IT-stöd skett, bland annat har en särskild 
utbildning för tillståndsansvariga samt en digital 
tillstånds- och kontrollista tagits fram. Arbetet inför 
lanseringen av 2020 års koncept har påbörjats och 
kommer att intensifieras ytterligare under 2019.

Kunskapsutbyten kring brandsäkerhet
Våra seminarier och konferenser är betydelse-
fulla kunskapsarenor för våra medlemsföretag och 
kunder och de bjuder in till värdefullt nätverkande 
och kunskapsutbyte. Under året har vi genomfört 
bland annat Brandskyddsledardagarna, Brandlarm & 
sprinkler, Vårdträffen, Brandkonferensen, Skadeplats, 
EN utbildningsdag, Försäkringsbolagsdagen och
Skolan Brinner.

RVR aktiv roll vid skogsbränderna
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) 
arbetar för att begränsa sekundärskador vid brand-, 
vatten-, miljö-, trafik- och transportskador, vilket 
resulterar i minskade kostnader för samhället och i 
förlängningen lägre premier för försäkringstagarna. 
Under 2018 ökade uppdragen till omkring 11 000. 
Det vill säga omkring 1 000 fler uppdrag jämfört 
med 2017. Under våren 2018 tog RVR fram en ny 
produkt avseende tjänster i samband med naturska-
dehändelser. Den blev en god vägledning i samband 
med de uppdrag som genomfördes vid sommarens 
skogsbränder. Restvärdeverksamheten deltog aktivt 
vid alla de större skogsbränderna. Insatserna blev till 
stor nytta för försäkringsbolag, skogsägare, företag 
och privatpersoner.

Redo att fira 100 år
2018 var också året då vi påbörjade arbetet med att 
knyta våra medlemmar närmare oss. När vi nu går in 
i 2019 ökar vi takten i det arbetet. Med medlemmar 
som starka ambassadörer för brandsäker kunskap 
tar vi ytterligare ett steg för att kunna bidra till ökad 
samhällsnytta på brandsäkerhetsområdet. 2019 fyller 
Brandskyddsföreningen 100 år. Något vi är stolta 
över. Under året kommer vi att uppmärksamma vår 
100-åriga resa mot ett brandsäkrare Sverige på olika 
sätt.

Nu samlar vi oss inför ett spännande jubileumsår och 
ett fortsatt arbete för att öka brandsäkerheten och 
minska samhällets skadekostnader.

Lena Lind
vd Brandskyddsföreningens Service AB och
Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB
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”Våra seminarier och konferenser
är betydelsefulla kunskapsarenor"
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BRANDSKYDDSFÖRENINGEN
I KORTHET 2018 

Antal medlemmar: 1 818
Verksamhetsintäkter: 236 Mkr 
Antal anställda: 81 personer 
Huvudkontor: Liljeholmen, Stockholm 
22 lokala föreningar

VÅRA VÄRDEORD

I vår verksamhet ska vi vara:

Trovärdiga
Vi utgår alltid från fakta,
är oberoende och tydliga.

Engagerade
Vi tar ansvar, bidrar aktivt till helheten
och utvecklas tillsammans.

Nyfikna
Vi lyssnar, ställer frågor och tar till
oss nya idéer och lösningar.

VÅRT UPPDRAG OCH VISION

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening 
som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande
kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet
och minskar samhällets skadekostnader. 



EN HÅLLBAR VERKSAMHET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR VÅRT IDEELLA ARBETE

Utifrån aktuell och faktabaserad kunskap erbjuder vi medlemmar och kunder tjänster och varor 
inom brandsäkerhet och skadereducering. Verksamheten innefattar till exempel framtagande av 
normer och rekommendationer, besiktning, certifieringsverksamhet, utbildnings-, seminarie- och
förlagsverksamhet, opinionsbildning samt restvärderäddning. Ett av våra största affärsområden är 
Heta Arbeten® som certifierar hetarbetare. Vårt mål är att bedriva en långsiktig och hållbar verk-
samhet inom alla våra områden.



Under 2018 fortsatte Brandskyddsföreningen att öka 
sin närvaro i media. Bättre kontroll av brandskyddet 
i byggprocessen, individanpassat brandskydd, anlagda 
bränder i skolor och försäljningsstopp av engångsgrillar 
är några av de frågor som hamnat högt upp på nyhets-
agendan under året. 

Brandskyddsföreningens synlighet i press, radio, tv 
och tidningar har fortsatt att öka. Antalet publice-
ringar i media ökade under 2018 med 17 procent till 
1 298 publiceringar jämfört med 2017. Det beräkna-
de annonsvärdet av mediegenomslaget ökade med 20 
procent till 35,4 miljoner kronor jämfört med 2017. 
Antalet möjliga läsare ökade från 71,7 miljoner läsare 
till 83,5 miljoner läsare.

PRESS & OPINIONSBILDNING

Genom ett aktivt pressarbete, tydliga budskap,
debattartiklar och storytelling har vi skapat intresse 
för Brandskyddsföreningens arbete och vision.
Arbetet med att synliggöra varumärket fortsatte 
under 2018. På Brandskyddsföreningens sociala 
medier, Facebook och LinkedIn, har arbetet med att 
öka kännedomen om Brandskyddsföreningen också 
intensifierats under året.

Viktiga opinionsfrågor
Frågan om behovet av bättre kontroll av brand-
skyddet i byggprocessen fortsatte att vara en viktig 
opinionsfråga för Brandskyddsföreningen under 2018. 
Problematiken kring frågan lyftes dels i påverkansar-
betet genom nätverkande och seminarier där Brand-

Engångsgrillar och skogsbränder högt
upp på nyhetsagendan
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skyddsföreningens experter reste runt i landet och 
förklarade bristerna i byggprocessen. Frågan lyftes 
också kontinuerligt i pressmeddelanden och debatt-
artiklar.

Påverkansarbetet avrundades i ett välbesökt 
frukostseminarium i Almedalen. Den skrivelse som 
Brandskyddsföreningen tagit fram tillsammans med 
branschens övriga oberoende företrädare ligger nu 
hos Kommittén för modernare byggregler inför slut-
betänkande som presenteras i december 2019.

Under året har vi också arbetat med att försöka på-
verka politiker i den viktiga frågan om individanpassat 
brandskydd. Arbetet med att få till ett säkrare brand-
skydd för utsatta riskgrupper fortsätter. Bland annat 
publicerade vi en debattartikel i Svenska Dagbladet 
på temat att man bör bygga nya bostäder med ett 
uttalat brandskyddsperspektiv redan från början.
Brandskyddsföreningens utspel kring det ökade 
antalet anlagda bränder i skolor uppmärksammades 
också stort. Samtliga redaktioner i landet uppmärk-
sammade problemet och generalsekreterare Anders 
Bergqvist intervjuades och citerades av alla större 
redaktioner såsom Dagens Nyheter, Dagens Industri, 
Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.

Engångsgrillar och skogsbränder hett i media
En stor del av sommarhalvåret 2018 präglades av 
den långa och utdragna torkan och de skogsbränder 
som härjade. Sommar betyder grillsäsong för många 
svenskar och brandrisken med engångsgrillar var 
uppenbar. Redan i maj gick Brandskyddsföreningen 
ut med varningar och uppmanade till försiktighet 
vid grillning på grund av risken för gräsbränder. Flera 
handlare tog egna initiativ till att sluta sälja engångs-
grillar.

Brandskyddsföreningen uppmuntrade till fortsatt dia-
log och debatt kring engångsgrillar där opinionsarbete 
resulterade i en stark rekommendation till detaljhan-
deln att ta bort grillarna ur sortimentet, vilket fick 
mycket gott resultat. Pressmeddelandet med uppma-
ningen om ett tillfälligt försäljningsstopp av engångs-
grillar i samband med eldningsförbudet resulterade i 
över 150 publiceringar, ett flertal nyhetsinslag samt 
en debattartikel i tidningen Metro.

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Skogsbränderna ledde till intensiv kontakt med
media. I samband med skogsbränderna marknads-
fördes de insatser som Brandskyddsföreningen
Restvärderäddning gjorde, både under och efter 
skogsbränderna. En stor del av den ökade mediasyn-
ligheten under fjolåret kan härledas till publiceringar
i samband med just skogsbränderna.

1 298
publiceringar i media 

83,5 

miljoner möjliga läsare

35,4
miljoner kronor
i annonsvärde

7 231
Följare på Facebook
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FORSKNING & INNOVATION

Nytt initiativ knyter ihop forskning
och innovation
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Forskning & innovation är ett verksamhetsområde 
som ska bidra till vårt uppdrag att vara ett ledande 
kunskapscentrum för framtidens brandsäkerhet. 
Ledorden för utvecklingen lyder: Databaserad ska-
deprevention, forskningsanknytning och nytänkande 
innovationsprocesser i samverkan med ledande
systemutformare.

Det nya konceptet Big Exit är en plattform för att 
öka utrymningssäkerheten i publika miljöer. Här ingår 
allt från att uppvakta regeringen om att förtydliga 
lagtexten till att utveckla nya utbildningar. Just nu 
pågår ett arbete med att ta fram en ny universitets-
utbildning på halvfart för säkerhetsansvariga för stora 
lokaler och event.

Ny strategi för bostadsbränder
Det femåriga forskningsprojektet ”Bränder i bostads-
miljö” avslutades 2018 med ett resultatseminarium i 
oktober följt av en workshop för att undersöka hur 
kunskapen bäst kan spridas vidare. För Brandskydds-
föreningen kommer resultaten att utgöra grunden för 
formulering av en ny skadepreventionsstrategi inom 
bostadsbrandområdet.

Som ett led i att skapa ett ”ekosystem” för innova-
tion inom brandsäkerhetsområdet har tävlingskon-
ceptet ”Brinnovation” utvecklats. Tillsammans med 
ett antal partners och vänner, lanserar Brandskydds-
föreningen denna tävling under våren 2019. Temat är 
"Bränder i bostadsmiljö" och tävlingen utgör även ett 
försök att på ett nytt sätt knyta ihop forskningsresul-
tat och innovation.
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I syfte att ligga i framkant vad gäller framtidens 
utmaningar och möjligheter inom brandsäkerhets-
området har följande prioriterade inriktningar 
etablerats:

• Innovativt brandskydd i det smarta samhället.
• Resilient brandskydd i ett systemperspektiv –   
 är brandskyddsåtgärderna i balans?
• Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen –   
 brandsäkerhetsmässiga utmaningar i
 omställningen till ett hållbart samhälle.
• Brandsäkerhet för en åldrande befolkning.
 Kvarboende och vård i hemmet – utmaningar
 och lösningar.

Det tvärvetenskapliga projektet SPLASH
(Skyfallsmodellering - Planering, analys och sårbar-
hetshantering) pågår i samverkan med bland annat 
Karlstads universitet och Länsförsäkringar. Tanken är 
att utveckla nya metoder och sammanföra data från 
olika aktörer för att förbättra möjligheterna att vär-
dera skyfallsrisker i svenska kommuner. Projektet har 
också ett bredare syfte att utveckla metodiken kring 
katastrofmodellering i Sverige, i nära samarbete med 
ledande internationella aktörer.

Brandforsk
Brandskyddsföreningen Sverige har under 2018 
stiftat insamlingsstiftelsen Brandforsk. I maj genom-
fördes ett upprop till förmån för insamlingsstiftelsen. 
Insamlingsstiftelsen Brandforsks ändamål är att samla 
in medel för att initiera och bekosta forskning samt 
kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet.

Insamlingsstiftelsen ska i huvudsak, själv eller i sam-
verkan med andra bidra till, initiera och/eller bekosta 
forskning och kunskapsutveckling för att minska 
påverkan av de negativa samhällseffekterna av brän-
der. Vidare ska insamlingsstiftelsen sprida och tillgäng-
liggöra resultat av denna forskning och kunskapsut-
veckling. Den ideella föreningen Brandforsk kommer 
att fortsätta att bedriva sin verksamhet parallellt med 
insamlingsstiftelsen fram till föreningen Brandforsks 
årsstämma i maj 2019. Därefter planeras verksam-
heten att överföras till insamlingsstiftelsen.
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HETA ARBETEN®
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Heta Arbeten® hade ett intensivt år 2018. Några av 
höjdpunkterna var: en ny digital tillstånds- och kontrol-
lista för Heta Arbeten®, två nya utbildningar och filmer 
för att marknadsföra olika utbildningar.

Som en del i det pågående kvalitetsarbetet för Heta 
Arbeten® har alla arrangörsavtal förnyats, bland annat 
på grund av den nya dataskyddslagstiftningen GDPR. 
I samband med detta gjordes även en genomgång av 
alla arrangörer och instruktörer för att se vilka som 
fortfarande är aktiva. Nytt för 2018 är också att alla 
arrangörer, när de tecknar avtal, får ett arrangörs-
bevis som visar att de är en av Brandskyddsföreningens 
utbildningsarrangörer Heta Arbeten® samt en infor-
mationsbroschyr.

Arbetet med att utveckla skadepreventionskonceptet 
har intensifierats inför den nya utbildningsperioden 
som startar 2020. Fokus under 2018, inom det 
nordiska samarbetet mellan brandskyddsföreningarna 
i Sverige, Norge, Danmark och Finland, har legat på 
att kartlägga hur certifieringsutbildningarna i de olika 
länderna samverkar och skiljer sig åt. Erfarenheterna 
därifrån kommer att bli till stor nytta i det fortsatta 
arbetet med att utveckla utbildningarna.

Nya utbildningar och riktlinjer
I oktober släpptes den årliga revideringen av ut-
bildningsmaterial och böcker. I samband med detta 
kom det även nya riktlinjer för ”SBF HA-015:1 Heta 
Arbeten® Hornbränning”. Arbetet med den digitala 
tillstånds- och kontrollistan för Heta Arbeten® slut-
fördes inför lanseringen i januari 2019.

Intensivt år toppas av digital tillståndslista
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Fördjupning tillståndsansvar Heta Arbeten® är en ny 
frivillig påbyggnadsutbildning för alla som redan har 
gått behörighetsutbildningen Heta Arbeten®.
Den första instruktörsutbildningen genomfördes i
december, vilket innebär att arrangörerna nu kan 
börja utbilda i den nya utbildningen. Marknads-
föringsmaterial för utbildningen har tagits fram och 
på webbens "Mina sidor" finns både film och informa-
tionsbroschyr att hämta hem.

En webbaserad förförståelseutbildning i Heta Ar-
beten® för gymnasieskolan lanserades under våren. 
Tanken är att den ska hjälpa gymnasieelever att tänka 
rätt för att lättare klara behörighetsutbildningen Heta 
Arbeten®. Den har tagits emot positivt av lärare och 
elever och responsen har varit att utbildningen fyller 
sitt syfte väl.

Under våren hölls två arrangörsseminarier i Stock-
holm respektive Göteborg. Under hösten hölls fem 
instruktörsseminarier, varav ett för första gången var 
förlagt så långt norrut som i Kiruna. Det resultera-
de bland annat i att LKAB deltog som ett av flera 
företag i testningen av den nya digitala tillstånds- och 
kontrollistan.

Marknadsföring och kampanjer på Facebook
I januari lanserades Profilshopen, en webbshop för 
arrangörer och instruktörer där de kan köpa pro-
filkläder, rollups, informationsmaterial med mera. 
En nyhet är att informationsbroschyren om Heta 
Arbeten® nu finns översatt även till engelska, ryska, 
tyska och polska.

Under året blev fyra filmer klara. Filmerna är tänkta 
att användas i marknadsföringssyfte för att berätta 
mer om vad Heta Arbeten® står för. I november 
påbörjades en digital marknadsföringskampanj med 
filmerna på Facebook för att höja medvetenheten 
kring Heta Arbeten®. Filmerna finns även på engelska, 
ryska, tyska och polska. Den fjärde filmen informerar 
om den nya utbildningen Fördjupning tillståndsansvar 
Heta Arbeten®.

Som följd av arbetet med att stärka varumärket har 
Heta Arbeten® under året också fått en ny logotyp. 
Detta för att stärka kopplingen till Brandskydds-
föreningen.

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

4
utförda instruktörs-

utbildningar
 

71
utbildade instruktörer 

 

73 041
certifierade hetarbetare 

2
nya utbildningar

4
nya filmer
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SKADEPREVENTION FASTIGHET (tidigare elbesiktning)
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Affärsområdet Skadeprevention fastighet är en nyhet 
för 2018. Under året påbörjades arbetet med att 
vidareutveckla elbesiktning till att omfatta även andra 
inspektioner – för ett brandsäkrare Sverige.

Affärsområdet, tidigare främst elbesiktning via Elek-
triska Nämnden, har under året utvidgats till ett nytt 
affärsområde, Skadeprevention fastighet.
I affärsområdet ingår Elektriska Nämnden tillsam-
mans med konceptet Brandskyddat Hotell. Målet 
med det nya affärsområdet är att vidareutveckla det 
väl fungerande konceptet med elbesiktningar till att 
även omfatta besiktning av brandlarm, sprinkler och 
gassläcksystem. Dagens objektregister omfattar cirka 
37 940 objekt och syftet är att göra det ännu lättare 
för alla intressenter, från försäkringsbolag till besikt-
ningsingenjörer och försäkringstagare, att ha kontroll 

över sina fastigheter. Två nya medarbetare har rekry-
terats, som båda börjat sitt arbete i början av 2019. 
Det är en ny affärsområdesansvarig till Skadepreven-
tion Fastighet och en sakkunnig expert inom el till 
Enheten för brandsäkerhet. Allt för att kunna möta 
de behov som finns och utveckla både den befintliga 
elbesiktningen och de nya verksamhetsområdena.

Informationsinsatser kring besiktning
Arbetet med att sprida information kring el-
revisionsbesiktningens betydelse som ett kraftfullt 
och skadeförebyggande koncept för att minimera 
elrelaterade bränder, personskador och driftavbrott 
har fortsatt. I detta ingår också att följa med i den 
snabba utveckling som sker inom el- och energiområ-
det när det gäller bland annat digitalisering, förnybar 
elproduktion och allt fler elfordon. 

Nytt affärsområde ger plats för fler besiktningar
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Under året har fokus bland annat legat på att konti-
nuerligt underhålla, utveckla och säkerställa objekten 
i objektsregistret, samtidigt som användarvänligheten 
och funktionaliteten har utvecklats.

Välbesökt utbildningsdag
EN utbildningsdag är ett två dagar långt seminarium 
som ges vartannat år där alla besiktningsingenjörer, 
försäkringsbolag, administratörer och Elsäkerhets-
verket deltar. Här avhandlas till exempelvis ellagring i 
batterier, solceller och laddning av elbilar.
Konferensen ingår som en del i den obligatoriska 
vidareutbildningen av besiktningsingenjörer. Totalt 
deltog 304 personer.

37 940 
besiktigade objekt

12 366 
utförda besiktningsuppdrag

162 139
utförda besiktningstimmar

444 158
anmärkningar

227
anslutna ingenjörer
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RESTVÄRDERÄDDNING
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Det blev en rivstart för den nya tjänsten Naturska-
dehändelser under skogsbränderna sommaren 2018. 
Många restvärdeledare deltog under de intensiva 
veckorna och det blev tydligt att restvärdeledare, som 
tidigt ingår i stabs- och ledningsarbetet, kan göra stor 
skillnad vid naturkatastrofer.

Den nya tjänsten Naturskadehändelser, som ska 
täcka in och minimera konsekvenserna av olika typer 
av naturkatastrofer som skogsbränder, översväm-
ningar, ras och skred, lanserades under våren. Att 
tidigt ingå i stabs- och ledningsarbetet och samtidigt 
fungera som en länk mellan drabbade och deras för-
säkringsbolag ger de bästa förutsättningarna att göra 
skillnad vid naturkatastrofer.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning blev tidigt 
involverade i sommarens stora skogsbränder och ar-
betade då efter det nya konceptet. Totalt deltog tolv 
restvärdeledare under de intensiva veckor bränderna 
varade. Den nya tjänsten har blivit väldigt uppskattad 
både av räddningstjänster, länsstyrelser, försäkrings-
bolag och inte minst markägare.

Samordnade roll under skogsbränderna
Länsstyrelsen i Gävleborg, som samordnade efter-
släckningsarbetet under lång tid efter bränderna, 
valde dessutom att ta in en restvärdeledare till upp-
draget att svara på frågor och koordinera ersättnings-
anspråk i det nybildade samordningskansliet på plats 
i Ljusdal. Det har både effektiviserat processen och 
minskat kostnaderna för försäkringsbolag och staten. 
Arbetet med att utveckla tjänsten har fortsatt genom 

Restvärdeledare fick samordnande roll vid
sommarens skogsbränder
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11 000
utförda uppdrag

 

5 000
utförda restvärdeuppdrag

5 900
utförda trafikuppdrag  

att det tagist fram nya checklistor och arbetsrutiner. 
Under fortbildningsdagarna 2019 kommer konceptet 
att spridas till alla restvärdeledare.

Längre och effektivare uppdrag
Under året genomfördes cirka 11 000 uppdrag, vilket 
är en ökning med cirka 1 000 uppdrag jämfört med 
2017. En skillnad mot tidigare år är att fler uppdrag 
inom alla uppdragstyper pågått under en längre tids-
period, som en följd av att uppdragsgivare vill ha mer 
hjälp i varje uppdrag. Det märks särskilt när det gäller 
trafikuppdraget. Det nya avtalet med Trafikverket 
innehåller två stora förändringar och utvecklings-
områden – säker arbetsplats och kortflytt för att 
snabbt få undan fordon som hindrar trafiken genom 
att rekvirera lokala bärgare.

I miljöuppdragen används i större utsträckning lokala 
restvärdeledare på skadeplatsen i de händelser där 
miljörestvärdeledaren har för långt att åka. Med 
detta säkerställs lokal närvaro och närhet till åtgärder 
och uppföljning samtidigt som miljörestvärdeledarens 
expertis ligger till grund för besluten.

Ett förbättrat koncept till utbildningen ”Grundut-
bild-ning i Restvärderäddning” togs fram under året 
och första utbildningstillfället ägde rum i september. 
Utbildningen vänder sig både till nyblivna restvärde-
ledare och anställda på försäkringsbolagen. Utvärde-
ringar visar att det har varit ett uppskattat initiativ.

Förbättrat IT-stöd
Under året har det tidigare IT-stödet Ophelia ersatts 
av NetSuite, ett gemensamt affärssystem för hela 
Brandskyddsföreningen, samt ett förbättrat gränssnitt 
i RVR-portalen. Utvecklingen av portalen fortsätter 
under 2019.

Bytet av system har både inneburit en kvalitetssäk-
ring av processerna för kunder och rapportörer samt 
effektivare fakturerings- och administrationsrutiner 
samt uppföljningsmöjligheter för Brandskyddsfö-
ren-ingen Restvärderäddning.

Avtalet med SOS Alarm sades upp under 2018 för 
att tillsammans arbeta fram ett nytt tjänsteutbyte 
under 2019. Ambitionen är att SOS Alarm istället 

för att ägna sig åt manuell utalarmering ska bevaka 
pågående händelser för att se om det finns behov 
av restvärdeledare, samla information och stötta 
restvärdeledare på plats. Alarmeringen ska automati-
seras och digitaliseras.

Ny utbildning i praktisk restvärderäddning
Under året har stort fokus legat på hantering av kul-
turarv, både operativt och förebyggande. Bland annat 
har samtal förts med både Riksbanken och Kungliga 
slottet för att se vilket stöd de behöver. Den nya 
utbildningen ”Praktisk restvärderäddning för museer”, 
som har tagits fram i samarbete med Utbildningsen-
heten, hade premiär i juni och lockade även deltagare 
från andra nordiska länder
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1 818 
   medlemmar

32 241 

315 898
nya besökare
på webben

218 171
sålda förlagsprodukter

73 041
nya certifierade
”hetarbetare”

4 nya normer
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Se enheten för brandsäkerhet

52 000
deltagare har medverkat

i digitala utbildningar

4 000
deltagare har medverkat i öppna 
företagsanpassade utbildningar

skolelever har utbildats
inom ramen för ”Upp i rök” 



2 700 tkr   till Brandforsk

12 366
slutförda besiktningsuppdrag

64 000
personer har fått information
inom ramen för Hembesök

2 000
personer deltog i

konferenser och seminarier 1 298
publiceringar i media

7 231
följare på Facebook

40föreläsningar i
"Expertis på turné"

11 074
utförda RVR-uppdrag

236 mkr
Koncernens verksamhetsintäkter 
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ENHETEN FÖR BRANDSÄKERHET
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Arbetet med att uppmärksamma brister i brand-
skyddet i den svenska byggprocessen fortsatte under 
året. Under Almedalsveckan hölls ett välbesökt och 
uppmärksammat seminarium kring frågan. 

Enheten för brandsäkerhet står för merparten av 
Brandskyddsföreningens remissarbete. Målet är att 
få förfrågningar direkt från departementsnivå. Idag 
har Brandskyddsföreningen byggt upp kontakter 
med några departement, Arbetsmiljöverket samt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Totalt 
besvarades 61 externa remisser, vilket gör att Brand-
skyddsföreningen har stärkt sin ställning som etable-
rad och respekterad remissinstans.

Normer, regelverk och rekommendationer
Enheten för brandsäkerhet har alltmer börjat arbeta 
med förstudier där intressenter från olika bransch-
organisationer, myndigheter och företag samlas för 
att utvärdera vilka nya normer som ska
tas fram.

Under året har det bland annat hållits workshops 
kring syrereducerande system. Under året pågick 
arbetet med att ta fram ”SBF504 Regelverk för tryck-
satta stigarledningar”, baserat på NFPA:s regelverk, 
som kommer ut 2019. Det gavs också ut reviderade 
versioner av ”SBF142 Anvisningar för anslutning av 
automatiskt vattensprinklersystem till allmänt vatten-
ledningsnät”, "SBF 503 – Regelverk för vattendimma", 
nytt regelverk baserat på prEN 14972 och ”SBF1003 
Norm besiktningsfirma”.

 Stärkt ställning som etablerad remissinstans
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Även flik 2 i LBK-pärmen, som handlar allmänt om 
brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete, har 
uppdaterats och i oktober trädde de nya reglerna 
för ”SBF HA-015:1 Heta Arbeten® Hornbränning” i 
kraft. Reglerna ingår både i LBK-pärmen och i Heta 
Arbeten®.

Ytterligare ett antal förstudier och översyn av vissa 
regelverk har genomförts under året. LBK:s, Lantbru-
kets Brandskyddskommittés, rekommendation 5, en 
elhandbok riktad till lantbrukare, har uppdaterats med 
nytt material avseende solcellsanläggningar och batteri-
lager, vilken kommer att publiceras i början av 2019.

Opinionspåverkan och kunskapsspridning 
Enheten för brandsäkerhet har tillsammans med För-
eningen för brandteknisk ingenjörsverksamhet (BIV), 
Sveriges Brandkonsultförening (BRA) och Föreningen 
Sveriges Brandbefäl (SBB) under våren gemensamt 
identifierat sju problemområden i byggprocessen och 
skickat en promemoria till Kommittén för modernare 
byggregler.

Brandskyddsföreningen höll också ett välbesökt 
frukostseminarium med diskussion och paneldebatt 
i Almedalen där fokus låg på brister i den svenska 
byggprocessen avseende brandskyddet. Under hösten 
arrangerades ett flertal seminarier i avseende att 
ta fram lösningsförslag till de sju problemområden 
som identifierats. Ett möte för att presentera och 
diskutera lösningsförslagen hölls med Kommittén för 
modernare byggregler i mars 2019.

Ett 15-tal föreläsningar om branden i Grenfell Tower 
i London har hållits på olika platser i landet. I sam-
band med dessa påpekades också behovet av att 
inventera om det finns liknande riskkonstruktioner 
i Sverige då samma typ av byggprodukter och en 
liknande byggprocess används på den svenska mark-
naden.

Under året lanserades också föredragsserien ”Exper-
tis på turné” i samarbete med de lokala föreningarna. 
Brandskyddsföreningens brandsäkerhetsexperter 
erbjuder i dagsläget tretton olika föreläsningar som 
de lokala föreningarna kan boka för att skapa
intresse för Brandskyddsföreningens samlade arbete 
och sprida kunskap om brandsäkerhet.

61 
besvarade remisser

2
publicerade

reviderade normer

4
nya normer framtagna

och under remiss
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UTBILDNING, FÖRLAG & SEMINARIER
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Digital Brandskyddsguide, nya konceptutbildningar för 
de lokala föreningarna och en jubileumsbok för att 
fira Brandskyddsföreningen 100 år. Det var några av 
fjolårets projekt som lanserades 2018.

Arbetet med att digitalisera utbildningsmaterial fort-
satte under 2018. I dag erbjuds ett dussintal digitala 
utbildningar av olika slag. Att de medverkande allt 
oftare får tillgång till materialet via läsplatta i under-
visningen gör att Brandskyddsföreningen kan kom-
municera med deltagarna både före, under och efter 
utbildningen.

Förlag har rekryterat en digital produktionsledare för 
webbutbildningar och en projektledare med ansvar 
för utbildningsmaterial kopplat till utbildningar inom 
affärsområdet samt Heta Arbeten®. På utbildningsen-

heten har två projektledare anställts för att ansvara 
för kunskapsområdet byggnadstekniskt brandskydd 
respektive kunskapsområdet restvärderäddning.

Digitalisering av Brandskyddsguiden
Brandskyddsguiden, en abonnemangsprodukt för alla 
som arbetar med brandskydd, har digitaliserats och 
uppdaterats. Det är ett viktigt steg för att möjliggöra 
en bredare distribution och göra guiden mer lättill-
gänglig för användarna.

Sommarens stora skogsbränder fick konsekvenser 
för enhetens arbete eftersom räddningstjänsten var 
fullt upptagna, både under och efter bränderna, vilket 
har påverkat utbildningsenheten volymmässigt genom 
minskad efterfrågan och lägre deltagande vid utbild-
ningar, konferenser och seminarier.

Fortsatt digitalisering av utbildningar och böcker
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52 000
deltagare har medverkat

i digitala utbildningar

4 000
deltagare har medverkat

i öppna och företags-
anpassade utbildningar

2 000
personer har deltagit i

konferenser och seminarier 

218 171
sålda förlagsprodukter

Nya utbildningar
En ny modell för konceptutbildningar, som licensie-
ras ut till de lokala föreningarna, har tagits fram och 
fungerar som ett ”train the trainer-koncept”. Hittills 
är sex utbildningar klara och en sjunde på väg. För att 
kvalitetssäkra och stödja leveranserna lokalt har en 
webbutbildning tagits fram som består av en pedago-
gisk och en ämnesorienterad del. 

Sommaren 2018 blev webbutbildningen ”Säkerhet 
i vägtrafikmiljö” klar. Den är framtagen av Brand-
skyddsföreningen Restvärderäddning i samarbete 
med Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Syftet är att räddningstjänsten ska få 
förståelse för risker i samband med räddningsinsatser 
vid trafikolyckor.

Utbildningen ”Praktisk restvärderäddning för mu-
seer”, som introducerades för första gången 2018, 
väckte intresse även bland deltagare från övriga
nordiska länder. Tanken är att utbildningen ska ges
en gång per år.

Jubileumsbok till 100-årsfirandet
Brandskyddsföreningen fyller 100 år 2019. Arbetet 
med att ta fram en premieprodukt i form av en jubi-
leumsbok, tillsammans med historikern och författa-
ren Ronny Pettersson, har pågått under året. Boken 
är tänkt att delas ut till föreningens medlemmar och 
lokala föreningar för vidare spridning.

”Brandlarm – System, komponenter och skötsel” är 
en reviderad utgåva av boken Automatiskt brandlarm 
från 2005. Avsikten är att ge en grundläggande kun-
skap om anläggningar för brandlarm och för utbild-
ning av anläggningsskötare. Utöver denna har också 
ett antal mindre normer och regelverk uppdaterats. 
”Regler för brandlarm” och ”Regler för automatiskt 
vattensprinklersystem” finns numera även på engelska 
i uppdaterade versioner.

I och med att GDPR, de nya dataskyddsregler-
na inom EU, trädde i kraft den 25 maj 2018 lades 
Brandskyddskalendern helt ned då det inte längre är 
tillåtet att sprida personuppgifter på detta sätt.
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Med ett nytt samarbetsavtal på plats har resan mot ett 
utökat samarbete startat med de lokala föreningarna.
Målet är att stärka varumärket och erbjuda en jämn kva-
lité och ett likartat utbud av information och utbildningar 
till medlemmar och kunder över hela landet.

Under 2018 bytte de 22 regionala föreningarna namn 
till lokala föreningar, som ett resultat av det utveck-
lingsarbete som pågått under året. Det ledde även till 
ett nytt samarbetsavtal mellan Brandskyddsförening-
en Sverige och de lokala föreningarna. Ett syfte med 
avtalet är att underlätta det dagliga arbetet, något 
som har tagits emot positivt ute i landet. Målet är att 
bli effektivare tillsammans, stärka varumärket, få en 
jämn kvalité och ett gemensamt och likartat utbud av 
kampanjer, informationsmaterial och utbildningar till 
medlemmar och kunder över hela landet.
2018 startades en satsning för att utveckla och ta 

LOKALA FÖRENINGAR

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018                     

fram nya gemensamma och kvalitetssäkrade utbild-
ningsmaterial inom ett flertal områden. Först ut i 
detta arbete är utbildningen ”Anläggningsskötare 
brandlarm”, där kompetens och erfarenhet från de 
lokala brandskyddsföreningarna har varit mycket 
betydelsefull i utarbetandet av utbildningen.

Föreläsningsturné om brandsäkerhet
Under året lanserades också pilotprojektet ”Exper-
tis på turné”, tre olika föreläsningar, som de lokala 
föreningarna kan boka till självkostnadspris med 
Brandskyddsföreningens brandsäkerhetsexperter 
som föreläsare. Totalt hölls ett 40-tal föreläsningar 
över hela landet. Försöket föll så väl ut att enheten 
för brandsäkerhet nu erbjuder ytterligare tio föreläs-
ningar inom olika ämnen.

Nytt avtal öppnar upp för effektivare samarbete
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64 000
hembesök

32 241
högstadieelever utbildade

i ”Upp i rök”

40
föreläsningar i

"Expertis på turné"

Skadeförebyggande arbete
Antalet utbildningar, för att öka förmågan att före-
bygga och agera vid bostadsbränder i bostadsom-
råden baserat på riskbild, nådde 2018 drygt 64 000 
personer. Registreringen av hembesöken har i allt hö-
gre grad skett via KUB Hembesök, ett digitalt verktyg 
vars syfte är att sammanställa och visa var hembesö-
ken har skett för att på ett bättre sätt kunna mäta 
effekten. Meningen är att alla hembesök framöver ska 
registreras på detta sätt. Arbetsmetoden är ett led 
i det långsiktiga arbetet att Brandskyddsföreningen 
ska vara ett ledande kunskapscentrum för framtidens 
brandsäkerhet.

Utbildningen ”Upp i rök” nådde drygt 32 000 hög-
stadieelever. Syftet är att öka förmågan att förebygga 
och agera vid skolbränder och inte minst att berätta 
om och diskutera vilka konsekvenser en skolbrand 
kan ha och vad det innebär för det lokala samhället.

Arbetet med att nå fram till systemutformare för 
att få tillgång till deras nätverk har fortsatt. Många 
föreningar arbetar nära de lokala bostadsbolagen 
och genom att bistå dem med underlag går det att 
nå större grupper med information. Särskilda infor-
mationsinsatser och dialoger med lokala vårdgivare 
rörande individanpassat brandskydd för riskutsatta 
grupper har också genomförts i samarbete med 
räddningstjänsten.

22 LOKALA FÖRENINGAR:

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg,
Halland, Jämtland, Jönköpings län
Kalmar län, Kronoberg, Norrbotten,
Skaraborg, Skåne, Stockholm,
Södermanland, Uppsala län, Värmland,
Väst, Västerbotten, Västernorrland,
Västmanland Örebro län, och Östergötland
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RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
  
           2018-01-01  2017-01-01
Tkr                  - 2018-12-31   - 2017-12-31
  
Verksamhetsintäkter  
Service - och medlemsavgifter                         11 180         10 778
Bidrag                 16 512         16 669
Nettoomsättning                        205 894       199 288
Övriga intäkter                  2 565           1 802

Summa verksamhetsintäkter                       236 151       228 537
  
Verksamhetskostnader                       -223 850       -213 676

Verksamhetsresultat                         12 301         14 861
  
Resultat från finansiella investeringar                          2 211            2 471

Resultat efter finansiella poster                       14 512         17 332
  
Skatt på årets resultat                           -5 273          -6 096

Årets resultat                            9 239         11 236

BALANSRÄKNING - KONCERNEN  

Tkr                     2018 12 31   2017 12 31
  
TILLGÅNGAR  
  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar                           2 066            8 133
Materiella anläggningstillgångar                               327              488
Finansiella anläggningstillgångar                            9 233            7 956

Summa anläggningstillgångar                        11 626         16 577
  
Omsättningstillgångar  
Varulager                             1 275            1 133
Kortfristiga fordringar                           65 275          64 683
Kortfristiga placeringar                           28 832          29 825
Kassa och bank                           42 960          31 818

Summa omsättningstillgångar                       138 342       127 459
  
SUMMA TILLGÅNGAR            149 968           144 036
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
  
Eget kapital  
Bundna reserver                          27 835          22 065
Ändamålsbestämda medel,  
Brandskyddsföreningen Sveriges Stipendiefonden                 394              394
Ändamålsbestämda medel,  
Brandskyddsföreningen Sveriges 100-års jubileum                         1 400           1 400
Balanserat kapital                          39 229         35 760

Summa eget kapital                          68 858         59 619
  
Avsättningar                             5 254            4 183
  
Kortfristiga skulder                          75 856          80 234
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                    149 968       144 036
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RESULTATRÄKNING - MODERFÖRENINGEN  
           2018-01-01  2017-01-01
Tkr                  - 2018-12-31   - 2017-12-31
  
Verksamhetsintäkter  
Bidrag                 16 512         16 668
Medlemsavgifter                  1 207              668

Summa verksamhetsintäkter              17 719         17 336
  
Verksamhetskostnader              -27 214         -28 409
  
Verksamhetsresultat               -9 495       -11 073
  
Resultat från finansiella investeringar               8 548           6 691

Årets resultat                   -947         -4 382

BALANSRÄKNING - MODERFÖRENINGEN
  
Tkr          2018 12 31  2017 12 31
  
TILLGÅNGAR  
  
Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar           20               20
Finansiella anläggningstillgångar         901              901
  
Summa anläggningstillgångar        921             921
  
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar                 8 579           8 904
Kortfristiga placeringar                 9 275           9 577
Kassa och bank                  3 188           4 006
  
Summa omsättningstillgångar              21 042         22 487
  
SUMMA TILLGÅNGAR              21 963        23 408
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
  
Eget kapital  
Ändamålsbestämda medel,  
Brandskyddsföreningen Sveriges Stipendiefonden      394              394
Ändamålsbestämda medel,  
Brandskyddsföreningen Sveriges 100-års jubileum              1 400           1 400
Balanserat kapital                -1 789             -842

Summa eget kapital             5              952
  
Kortfristiga skulder               21 958         22 456
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            21 963        23 408




