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När Mikael Persbrandt ringde 
ut 2018 från Skansens scen i 
nyårsnatten stod Sverige ännu 
utan regering. I en aningen osäker 
politisk tid lägger vi därför ett 
intensivt år bakom oss, kantat av 
såväl en rejäl dos segrar som en dos 
frustration och utmaningar. 

DEN 28 FEBRUARI klubbade 
riksdagen äntligen ett nytt regelverk 
för vapenexport innehållande det 
demokratikriterium som Svenska 
Freds så länge kämpat för. Detta 
är ett resultat av många års arbete, 
som aldrig varit möjligt utan alla 
er medlemmar och givare som 
bidragit till arbetet. Det visar att 
förändring är möjligt men kräver 
målmedvetenhet, uthållighet och 
ett stort mått envishet. Vi samlades 
utanför riksdagen strax innan 
beslutet fattades, klädda som de 
politiker som drivit frågan. Bärande 
pratbubblor med deras citat påminde 
vi om vad de en gång sagt sig stå 
för: Ett stopp för vapenexport till 
diktaturer! För parallellt med vårt 
arbete mot vapenexport har kriget 
i Jemen utvecklats till den största 
humanitära katastrofen i världen. 
Och parallellt med att skolbussar 
med barn bombats och en stor del av 
befolkningen hållits som gisslan i ett 
fruktansvärt krig, har den svenska 
vapenexporten till de krigförande 
parterna Saudiarabien och Förenade 
arabemiraten fortsatt. Därför 
fortsätter även vårt arbete med att 
se till att det nya regelverket faktiskt 
stoppar exporten till dessa och andra 
auktoritära regimer. 

2018 FIRADE Svenska Freds 135 
år. Strax därefter lanserades 
vår nya hemsida, den gamla 
behövde uppdateras för att klara 
135 år till. I maj samlades vi för 
kongress i Marabous gamla 
chokladfabrik i Sundbyberg, 
antog ett nytt handlingsprogram 
och tog sats inför det fortsatta 
arbetet för hållbar fred i världen.                                                              
Svenska Freds har under decennier 
varit en av få röster som enträget 
lyft fredlig konflikthantering, 
alternativ till militär upprustning 
och interventioner, problematiken 
kring den svenska vapenexporten 
och mycket mera. 

UNDER ÅRET gjorde vi en nysatsning 
för att bredda den säkerhetspolitiska 
debatten. Vi lyfte andra röster 
och fler perspektiv på säkerhet i 
filmer, samtal och i media. Inför 
riksdagsvalet ställde vi politiker mot 
väggen i frågor om försvarsanslag, 
kärnvapenförbud, Nato-medlemskap 
och autonoma vapensystem. Vi 
släppte ett specialnummer av 
fredstidningen Pax som lanserades 
med panelsamtal och mingel i 
Stockholm i december. Vi påminde 
om nödvändigheten i att utgå från 
mänsklig säkerhet för att kunna 
möta de hot och utmaningar som 
Sverige och världen står inför.  

KÄRNVAPENFRÅGAN var fortsatt 
högaktuell i den allt hårdare 
samhällsdebatten. Svenska 
Freds har genom nationellt 
påverkansarbete, opinionsbildning 
och lokalt engagemang i våra 

lokalföreningar gjort gemensam 
sak med andra organisationer 
och opinionsbildare som driver 
frågan om en svensk anslutning 
till kärnvapenkonventionen. 
Som vi befarat ledde dock den 
tillsatta utredningen för att se över 
konventionen till att frågan fick låg 
prioritet i valrörelsen. 

VÄRLDEN ÄR överbeväpnad 
och freden underfinansierad, 
sa Ban Ki Moon, FN:s tidigare 
generalsekreterare. Men med alla 
de medel vi har fortsätter vi att 
sätta mänsklig säkerhet, fredlig 
konflikthantering, vikten av 
fredsbyggande och nedrustning 
högst på agendan. Och vi är en 
fortsatt sten i skon på den svenska 
vapenindustrin, även detta år tog 
vi vår enda Saab-aktie och ställde 
de frågor på bolagsstämman 
som ingen annars ställer.                                                        
Tack till alla er som på olika sätt 
varit del av och gjort fredsarbetet 
möjligt under 2018. Tillsammans 
skapar vi förändring!

Agnes Hellström, Ordförande

Karin Wall Härdfeldt, Generalsekterare

 —
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Aktivister från TNKVRT pratar antirasism 
under filminspelning om mänsklig säkerhet. 
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AKTION FÖR DEN 
NYA LAGEN FÖR 
VAPENEXPORT
Den 28 februari röstades en ny lag för 
svensk vapenexport igenom i Sveriges 
riksdag. Svenska Freds genomförde en 
aktion utanför riksdagshuset tillsam-
mans med Diakonia, Kristna Freds- 
rörelsen, Amnesty och Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 
för att påminna politikerna om att 
syftet med den nya lagen var att få till 
ett skarpare regelverk. Den nya lagen 
innehåller ett demokratikriterium 
men lämnar utrymme för tolkning 
och det blir upp till politikerna att se 
till att lagen i praktiken innebär ett 
stopp av export till diktaturer. Läs 
mer på sida 10. 

 —
KONFERENS MOT 
KÄRNVAPEN I      
GENÈVE
I april var Svenska Freds i Genève för 
att träffa andra civilsamhällesor-
ganisationer inom ramen för den 
internationella kampanjen för kärn- 
vapenedrustning, ICAN. Konferensen 

behandlade främst FN:s konvention 
om förbud mot kärnvapen utifrån 
det humanitära perspektivet samt 
olika strategier för att lyfta frågan i 
respektive land.

 —
135-ÅRSKONGRESS

På 135-årskongressen i maj valdes 
Agnes Hellström om som ordförande 
för Svenska Freds. Agnes Hellström 
framhöll i sitt tal Svenska Freds långa 
historia av viktiga segrar. Några av 
de exempel som lyftes i talet var den 
fredliga unionsupplösningen mellan 
Sverige och Norge 1905, avslöjandet 
av Boforsaffären på 80-talet, förbudet 
mot personminor och förbudet mot 
klustervapen som Sverige tillslut 
signerade 2008. På kongressen 
tilldelades Mattias Göransson Eldh 
Ekblads fredspris för sin bok bok 
”Björnen kommer”, en djupdykning 
i relationen mellan Sverige och 
Ryssland och hur mediala bilder och 
stereotyper reproducerar sig själva 
och till slut blir till sanningar. Holger 
Erikssons fredspris tilldelades Tomas 
Magnusson som engagerat  sig i 
Svenska Freds sedan 1970-talet och 

nu är ordförande för lokalföreningen 
i Göteborg.

 —
ANSVARIGA MÅSTE 
STÄLLAS TILL 
SVARS I MYANMAR
I juli skrev Svenska Freds, tillsam-
mans med flera andra organisa-
tioner, ett öppet brev till utrikes-
minister Margot Wallström med 
anledning av att Sverige tog över 
ordförandeposten i FN:s säkerhets-
råd. Sverige uppmanades att under 
sitt ordförandeskap prioritera frågan 
om ansvarsutkrävande för folk-
rättsbrott i Myanmar och verkar för 
att ansvariga ska ställas inför rätta 
inför den internationella brottmåls-
domstolen ICC. 

 —
VALGRANSKNING
Under sommaren drog Svenska 
Freds valgranskning Säkert igång. 
Svenska Freds granskade partiernas 
försvars- och säkerhetspolitiska 
ambitioner och spred åtta korta 
filmer med alternativa perspektiv på 
säkerhet. Läs mer på sida 8. 

 —
GLIMTAR AV FREDSARBETET 2018
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Foto: Rickard Croy Media

Sthlm East Gospel sjunger på lanseringsfesten för Magasinet Säkert i December 2018.

Panelsamtal om jämställdhet med Kristina 
Wicksell, Sanna Strand och Gabriella Irsten. 

Julkam
panjen

Panelsamtal om klimat med Emma Sundh, 
Malin Moström, och Ahmed al Qassam.

Politikerpanel med Moderaterna, 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
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ATT-MÖTE I JAPAN

I augusti deltog Svenska Freds i det 
fjärde statspartsmötet för det globala 
vapenhandelsfördraget ATT i Tokyo, 
som en del i den internationella 
kampanjen Control Arms. Control 
Arms ville påminna mötesdeltagarna 
om att syftet med ATT-fördraget är 
att rädda mänskligt liv och minska 
lidande, samt lyfta frågan hur de 
senaste årens vapenaffärer förhål-
ler sig till fördragets kriterier om 
mänskliga rättigheter och inter- 
nationell humanitär rätt. Mötet hölls 
med bakgrund av ytterligare en  
attack mot civila i Jemenkriget, där 
den saudiledda koalitionen bombade 
en skolbuss. Läs mer på sida 11.

 —
THRILLER-SERIE 
OM SVENSK 
VAPENEXPORT
I september hade TV-serien ”Ing-
en utan skuld” premiär. Serien är 
en thriller om den svenska vapen-      
exporten men historien grundar sig 
på gedigen research som Svenska 
Freds bidragit till som rådgivare till 

seriens manusförfattare. I likhet med 
serien är verklighetens vapenhandel 
kantad av korruption, sekretess och 
starka intressen.

 —
MOT EUROPEISK 
FÖRSVARSFOND
I november gjorde Svenska Freds, 
tillsammans med andra organisa-
tioner i nätverket European network 
against arms trade (ENAAT), ett 
gemensamt uttalande och varnade 
för riskerna med den nya försvars-
fonden EDF. EDF är en fond ur vilken 
europeiska företag ska kunna söka 
medel för forskning och utveckling 
av nya vapensystem. Detta innebär 
ett paradigmskifte då EU:s gemen-
samma budget aldrig tidigare gått till 
militära satsningar.

 —
JULKAMPANJ MOT 
VAPENHANDEL

I november lanserade Svenska Freds 
en julkampanj för att uppmärksam-
ma svensk vapenhandel. Sverige 
har en omfattande vapenhandel och 
exporterar bland annat vapen till 
Saudiarabien och Förenade Arabemi-
raten som deltar i kriget i Jemen och 

systematiskt kränker de mänskliga 
rättigheterna. Läs mer på sida 12.

 —
LANSERINGSFEST 
FÖR SÄKERT
I december hölls en lanseringsfest för 
magasinet Säkert på Bar Brooklyn i 
Stockholm. Magasinet var en special-
utgåva av medlemstidningen Pax med 
ambitionen att bredda perspektiven på 
säkerhet. Lanseringsfesten besök-
tes av ett 70-tal personer som fick ta 
del av tre panelsamtal med forskare, 
experter och debattörer, en politiker-
debatt och framträdanden av Sthlm 
East Gospel.

 —
GLIMTAR AV FREDSARBETET 2018
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Kärnvapen är en fråga som 
engagerar många av Svenska 
Freds aktiva medlemmar runt om 
i landet. Flera lokalföreningar 
uppmärksammar återkommande 
årsdagen av bombningarna av 
Hiroshima och Nagasaki. 

2018 har 73 år gått sedan USA fällde 
bomberna Little Boy och Fat Man 
över de två japanska städerna. I 
Ulricehamn hålls sedan slutet av 
1980-talet en vaka på torget för 
att hedra dem som föll offer för 
kärnvapenanfallen i augusti 1945. 
Det är en tyst manifestation kring 
en stor ljuslykta som manar till 
eftertanke. Sedan traditionens 
början har de som vaktat elden på 
torget kunnat skriva sina tankar och 
reflektioner i en loggbok.  

- Vi vill minnas dem som blivit 
drabbade och de som fortfarande 
drabbas, hotet av kärnvapen har 
aldrig upphört, säger Lennart 
Johansson, aktiv i Ulricehamns 
Fredsförening. 

I Göteborg är det också tradition att 
uppmärksamma Hiroshimadagen. 
Där håller lokalföreningen, 
tillsammans med andra lokala 

fredsgrupper, årligen en 
manifestation i fredslunden i 
Vasaparken. I år flyttades delar av 
ceremonin till Röda Sten i Göteborgs 
hamninlopp där fredsgudinnan 
Nuclear Disarmament står. 
Fredsgudinnan är skapad av 
konstnären Bertil Gustavsson som 
på Hiroshimadagen i år tillägnade 
statyn till Göteborgs fredsrörelse. 
Tomas Magnusson är ordförande 
i Svenska Freds Göteborg och han 
tror att det lokala engagemanget är 
viktigt för att sprida kunskap och 
skapa opinion.

- Vi står för direktkontakten till 
folk som bor här och kan mobilisera 
allmänheten. Att synas och höras i 
tidningar och media hjälper till att 
uppmärksamma frågan men det 
behövs också ett samtal, ansikte 
mot ansikte.

I Nässjö står Svenska Freds 
lokalförening på Stortorget 
med bokbord och samtalar med 
medborgarna på årsdagen för både 
Hiroshima och Nagasaki. 

- 95 procent av alla som jag 
talade med höll med oss och tyckte 
att avskaffande av kärnvapen och 

global nedrustning är självklara 
åtgärder som måste vidtas för 
att rädda mänskligheten och 
planeten. Därför älskar jag direkt 
opinionsbildande arbete bland folk. 
Det ger så enormt mycket energi, 
säger Farshid Ardabili-Farshi som är 
ordförande i Svenska Freds Nässjö. 

Emilia Mühlhäuser, ordförande 
i lokalföreningen Lund Malmö, 
berättar att de i samarbete med 
med Lunds Domkyrka arrangerade 
en viktig traditionsenlig och 
mycket uppskattad ceremoni 
under middagsmässan i Lunds 
domkyrka. Föreningen hade även 
en utställning med bilder från 
International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (ICAN) arbete 
mot kärnvapenhotet. I Tyresö valde 
lokalföreningen TUFF att söka 
upp människor på busstorget med 
informationsmaterial om bomberna 
över Hiroshima och Nagasaki. 

- Roligast var diskussionerna 
med ungdomarna, det är många som 
är väldigt medvetna, säger TUFF:s 
vice ordförande Sylvia Ljungdahl.

Stockholms Fredsförening 
uppmanade sina medlemmar 

 —
KÄRNVAPENKAMP I HELA LANDET



Foto: Bertil Gustafsson
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LÅNGSIKTIGT MÅL- 
ORGANISATION
Svenska Freds är en trovärdig, engagerad, aktuell och välkänd 

förening med stort genomslag. Vi är en inkluderande, jämlik och 

demokratisk förening.

PRIORITERADE MÅL 2018-2022
• Allmänhet och beslutsfattare känner till Svenska Freds och våra 

frågor.

• Medlemmar och sympatisörer som driver våra frågor får stöd i 

sitt engagemang.

• Ökat engagemang och större kunskap om Svenska Freds frågor 

bland unga.

att delta i Svenska Läkare 
mot Kärnvapens (SLMK) 
årliga manifestation för att 
uppmärksamma årsdagen. 

- När vi samverkar med andra 
lokala organisationer i sakfrågor 
kan vi mobilisera fler människor 
och få en starkare röst, säger Tilda 
Wendefors, ledamot i Stockholms 
Freds. 

Även i Örebro finns en tradition av 
att högtidlighålla minnesdagen 
av katastrofen. 2018 arrangerades 
en utställning på länsbiblioteket i 
Örebro med med bilder från ICAN:s 
arbete och konstverk av Svenska 
Freds Örebros ordförande Marianne 
Freyne-Lindhagen.

- Genom att prata med 
människor lokalt kan vi skapa en 
djupare förståelse för riskerna med 
kärnvapen. Samtidigt är det viktigt 
att vi är en del av större nätverk, 
så som Svenska Freds och ICAN. 
Det är tillsammans vi kan skapa 
förändring, säger Marianne Freyne- 
Lindhagen. 

Bilden föreställer fredsgudinnan av Bertil 
Gustavsson. 



Svenska Freds ordförande Agnes Hellström i Svenska Freds tält på Järvaveckan i Stockholm.
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Den kraftiga svängning som skett mot 
en mer traditionell syn på försvars-  
och säkerhetspolitik gör att Svenska 
Freds arbete med att bredda och  
nyansera säkerhetsbegreppet blir allt 
viktigare. Inför riksdagsvalet 2018 
satte vi nytt ljus på frågan genom att 
granska och analysera de politiska 
partiernas inställning inom en rad 
områden.  I samarbete med andra 
civilsamhällesaktörer tog vi även fram 
ett antal korta filmer i syfte att lyfta 
och uppmärksamma alternativa per-
spektiv på säkerhet. 

Begreppet mänsklig säkerhet myntades 
1994 av FN:s utvecklingsprogram 
UNDP och handlar om att utgå från 
det breda spektra av frågor som är 
avgörande för människors trygghet och 
säkerhet. 2017 antog Sverige en nationell 
säkerhetsstrategi som bland annat slår 
fast att säkerhet handlar om betydligt 
mer än att rusta mot eventuella militära 
angrepp. Strategin tar upp områden 
som hälsa, tillgång till dricksvatten 
och livsmedel, upprätthållande av 

grundläggande värden som demokrati, 
rättsstat, mänskliga fri- och rättigheter, 
samt klimatförändringarna och dess 
effekter. Men trots 25 år med mänsklig 
säkerhet i verktygslådan ser Svenska 
Freds att politiker och debattörer 
fortfarande fokuserar på militär 
upprustning och avskräckning som 
metod för att bygga säkerhet.

Försvarsanslaget har de senaste åren 
ökat och det råder i princip enighet i 
Sveriges riksdag om att militären ska 
rustas upp. Den största internationella 
militärövningen på över 20 år 
genomfördes 2017 på svensk mark och 
det militära samarbetet inom EU har 
intensifierats genom det permanenta 
strukturella försvarssamarbetet, PESCO. 
De länder som är med förbinder sig 
till att satsa mer militärt. Värnplikten 
har återaktiverats och alla hushåll 
fick under 2018 hem en broschyr om 
hur vi ska agera om krisen eller kriget 
kommer. Sverige rustar upp militärt på 
bekostnad av andra säkerhetspolitiska 
satsningar.

Foto: Kajsa Sörm
an —

MÄNSKLIG SÄKERHET I VALRÖRELSEN

LÅNGSIKTIGT MÅL- 
FREDSBYGGANDE
En global säkerhetspolitik 

som drivs av mänsklig 

säkerhet framför staters 

militära säkerhet. Fredliga 

lösningar istället för militära 

lösningar prioriteras för en 

hållbar fred.

PRIORITERADE MÅL 
2018-2022
• Sänkta försvarsanslag.

• Starkt stöd hos 

allmänhet och 

beslutsfattare 

för nedrustning, 

mänsklig säkerhet och 

demilitarisering.  

• Civila samhället har 

bättre förutsättningar 

att arbeta för fred 

respekt för mänskliga 

rättigheter.



Kristina Wicksell, jämstäldhetskonsult på Make Equal. 

Gita Nabavi, partiledare för Feministiskt Initiativ, i samtal med Kajsa Sörman från Svenska Freds på Järvaveckan. 

Foto: Clara H
am
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- Säkerhetspolitik innefattar be-
tydligt mer än militära satsningar. 
Det handlar om hur vi ska skapa ett 
samhälle och en värld där människor 
har samma förutsättningar att känna 
trygghet, där det finns beredskap för 
att förebygga de hot som skrämmer 
och där konflikter hanteras fredligt, 
säger Svenska Freds ordförande Agnes 
Hellström. 

Under våren intervjuade Svenska 
Freds företrädare för de politiska 
partierna för att få en bild av deras 
ambition för den kommande man-
datperioden. Efter att ha samman-
ställt budgetar, motioner, artiklar 
och valplattformar lanserade Svenska 
Freds en digital valgranskning där 
tio viktiga försvars- och säker-
hetspolitiska frågor stod i fokus. 
Materialet sammanställdes även i en 
rapport, en broschyr och på affischer 
som användes för att väcka tankar 
och inspirera till samtal vid torgmö-
ten och mässor inför valet. 

- Säkerhetspolitik är något som 
rör oss alla, som alla har rätt att 
engagera sig i och tycka till om. 
Majoriteten av de hot som människor 
står inför idag kan inte bemötas med 
militära medel, men ändå dominerar 
det debatten. Det är dags att fler får 

vara del av sam-
talet om vilka 
satsningar som 
görs och vad de 
leder till, säger 
Svenska Freds 
ordförande  
Agnes Hellström. 

För att bidra 
till icke-mili-
tära perspektiv 
publicerade 
Svenska Freds 
i samband med 
lanseringen av 
valgranskningen 
även åtta filmer. 
I filmerna deltog 
representanter från flera civilsam-
hällesorganisationer som på olika 
sätt bidrar till att bygga säkerhet. En 
av personerna som deltog var Kamal 
El-Salim från Refugees Welcome 
Sverige.  

- Det är helt vansinnigt att EU 
öppnar upp sin budget för vapen- 
industrin, exporterar vapen till krig-
förande länder och samtidigt stänger 
dörren för flyktingar. På vilket sätt 
skapar det säkrare samhällen? und-
rar Kamal El-Salim.

En annan person som var med i 
filmerna var Kristina Wicksell, 
jämställdhetskonsult på Make Equal. 
I sin film belyser hon hur maskuli-
nitetsnormer är en säkerhetsrisk i 
samhället. En säkerhetsrisk som hon 
menar inte kan bemötas med hårdare 
tag utan som kräver förändrade 
normer. 

- Män är överrepresenterade när 
det kommer till våldsbrott och det 
är inte biologiskt utan handlar om 
vad vi har lärt oss. Först när vi har ett 
jämställt samhälle kommer vi kunna 
leva i trygghet, oavsett kön, säger 
Kristina Wicksell.

Rosaline Marbinah är ordförande för 
LSU- Sveriges Ungdomsorganisatio-
ner och belyser i sin film hur fred och 
säkerhet byggs genom demokratiskt 
samhällsengagemang. 

- Fred är inte bara avsaknad av 
krig utan resultatet av en fredlig 
kultur som bygger på respekt för de 
mänskliga rättigheter, samexistens, 
hållbarhet och inkludering, säger 
Rosaline. 

Andra teman på filmerna var 
klimatförändringarna, jämlikhet, 
pacifism, reglering av teknologi och 
antirasism.  

”Säkerhetspolitik 
är något som rör 

oss alla”



Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, i en manifestation tillsammans 
med nätverket Control Arms under ATT-konferensen i Japan.10

Den 28 februari röstades en ny lag för 
svensk vapenexport igenom i Sveriges 
riksdag. Den innehöll ett demokrati- 
kriterium som Svenska Freds har arbetat 
för sedan 1990-talet. Det är en stor seger 
och ett viktigt verktyg i det fortsatta 
arbetet för att begränsa vapenexporten 
och dess konsekvenser. Den politis-
ka viljan är fortsatt avgörande för om 
Sverige ska stödja odemokratiska ledare 
genom vapenexport eller ej. Därför 
fortsätter Svenska Freds arbete med att 
granska utvecklingen och sätta press på 
politikerna i en saklig och kritisk debatt. 
Här är några av de frågor som dominera-
de debatten under året. 

 —
NY LAG
Årets första aktion präglades av kyla då 
aktivister gav sig ut i snöstormen utanför 
riksdagen den 28 februari. Svenska Freds 
arrangerade tillsammans med Diakonia, 
Amnesty, Internationella Kvinnoförbun-
det för Fred och Frihet (IKFF) och Kristna 
Fredsrörelsen en aktion för att påminna 
politikerna om vad de tidigare sagt om 
vapenexporten.   

– En majoritet av politikerna var eniga 
när de 2011 röstade ja till att skärpa regel-
verket för vapenexport. Det nya demokra-
tikriteriet innebär att ett ”hinder” införs 
för att exportera krigsmateriel till dikta-
turer. Men hur högt är ett hinder? Det är 
politikerna som avgör vad formuleringen 
kommer att innebära i praktiken, sa Kajsa 
Sörman, projektledare på Svenska Freds, 
inför aktionen den 28 februari.

 —
JEMEN
Redan innan demokratikriteriet inför-
des stod det i det svenska regelverket att 
vapenexport inte bör beviljas till länder 
som befinner sig i väpnad konflikt med 
en annan stat. Trots detta har svenska 
företag sedan kriget i Jemen inleddes 2015 
exporterat krigsmateriel till ett värde av 

349,5 miljoner kronor till sex av de länder 
som ingår i den saudiledda koalitionen. Den 
saudiledda koalitionen har bombat civila mål 
och hindrat hjälpsändningar med mat och 
mediciner från att nå den lidande befolk-
ningen. Svenska Freds har under lång tid 
arbetat för att få stopp på exporten. I mars 
blev Svenska Freds inbjudna av jemenitiska 
fredsaktivister till 37:e sessionen av FN:s 
råd för mänskliga rättigheter för att tala 
om vapenexporten från Sverige och Europa 
till den saudiledda koalitionen. 

– Det är så viktigt för oss att europeiska 
organisationer och nätverk står upp för 
vårt folk i Jemen. Jemens folk har inget sätt 
att få sina röster hörda, vi måste föra deras 
talan, sa Abdulsalam al Dahebi, styrelse-
ledamot i den jemenitiska organisationen 
INSAN for human rights and peace på 
mötet.  

På det årliga statspartsmötet för FN:s 
vapenhandelsfördrag Arms Trade Trea-
ty (ATT) arbetade vi också, tillsammans 
med andra organisationer, för ökat fokus 
på Jemenkriget och på den vapenhandel 
som bidrar till katastrofen. Svenska Freds 
deltog på konferensen i Tokyo som en del 
av den internationella kampanjen Control 
Arms. Shobha Shrestha från Nepal höll 
Control Arms inledningsanförande på 
statspartsmötets första dag. Hon talade om 
situationen i Nepal och berättade också en 
historia från Jemen.

- Kan ni föreställa er hur det är att vara 
den första läkaren på plats där en bomb just 
förstört en buss? Kaoset. Oljudet. Stanken 
av brand. Röken. Kroppar överallt. Och att 
sedan upptäcka att det var en skolbuss, och 
att de flesta av offren är unga barn? Och 
sedan, när du tar dig igenom kaoset för att 
hjälpa till att bära fram kroppar, upptäcker 
du det mest ofattbart förfärliga – att din 
egen son är ett av de dödade barnen. Det 
var den mardröm som Hussein Tayeb 
ställdes inför förra veckan. Barn är inte 
militära mål. Aldrig någonsin.

Vapenexporten till Saudiarabien 
uppmärksammades stort med anledning av 
mordet på den saudiske 

Foto: Control A
rm

s

 —
EN TYDLIG RÖST I VAPENEXPORTDEBATTEN



Aktivister utklädda till partiföreträdare i samband med att riksdagen röstade ja till det nya regelverket för vapenexport. 
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 —
EN TYDLIG RÖST I VAPENEXPORTDEBATTEN

journalisten Jamal Khashoggi på 
Saudiarabiens konsulat i Turkiet.

– Mordet på Jamal Khashoggi var 
bara droppen som fick bägaren att 
rinna över. Landets ledning har länge 
kränkt de mänskliga rättigheterna 
och den svenska vapenexporten till 
Saudiarabien legitimerar regimens 
agerande. Nu måste Sverige avbryta 
all vapenexport till Saudiarabien, 
sa ordförande Agnes Hellström i en 
intervju i Svenska Dagbladet den 22 
oktober.

 —
FILIPPINERNA
Enligt regelverket ska respekt 
för mänskliga rättigheter utgöra 
ett centralt villkor för export av 
krigsmateriel från Sverige. Trots 
det framgick det i statistiken för 
vapenexporten för 2017 att det för 
första gången på mycket länge 
godkänts större krigsmaterielexport 
till Filippinerna. Landets president 
Rodrigo Duterte har fått hård kritik 
för brott mot mänskliga rättigheter 
och utreds av den internationella 
brottmålsdomstolen ICC för 
tusentals utomrättsliga avrättningar 
som varit del av hans hårdföra krig 
mot narkotikan. Svenska Freds 

uttalade sig redan under hösten 2016 
då invigningen av Sveriges ambassad 
i Manila sammanföll med att Saab 
öppnade ett kontor i landet. Svenska 
Freds såg detta som ett tecken på 
samarbete mellan den svenska 
regeringen och Saab för att öka 
chanserna att vinna upphandlingar 
till det filippinska försvaret. 

- Vi misstänkte ju redan för 
drygt ett år sedan att det här skulle 
hända så jag är inte så förvånad 
men jättearg, sa ordförande 
Agnes Hellström i en intervju med 
Aftonbladet TV den 14 februari. 

Svenska Freds har under året 
fortsatt att uppmärksamma den 
kontroversiella exporten genom 
debattartiklar och intervjuer.

 —
BRASILIEN
Sverige har också omfattande 
vapenexport till Brasilien där Jair 
Bolsonaro valdes till president i valet 
2018. Bolsonaro har uttalat sig positivt 
om den tidigare militärdiktaturen 
och uttryckt stöd för tortyr och våld 
mot minoriteter. Den politik han står 
för är i stark kontrast till de värden 
som präglat svenska utrikespolitiska 

ambitioner. Det svensk-brasilianska 
kontraktet om stridsflygplanet Jas 
Gripen knyter Sveriges och Brasiliens 
regeringar samman i ömsesidigt 
beroende. 

– Jag tycker inte att Sverige som 
stat ska lita på någon vars politiska 
ambitioner skiljer sig så markant 
från den utrikespolitik som Sverige 
försökt driva under lång tid. Genom 
att Bolsonaro får använda de vapen 
som Sverige exporterar blir vi på 
ett sätt också delaktiga i den politik 
han bedriver, sa Linda Åkerström i 
en intervju i Dagens Nyheter den 31 
oktober. 

Foto: Sam
uel G

ustavsson

LÅNGSIKTIGT MÅL- 
NEDRUSTNING
Global nedrustning.

PRIORITERADE MÅL 2018-2022
• Svensk vapenexport upphör 

till icke-demokratier, till länder 

där mänskliga rättigheter 

kränks och till länder i eller som 

riskerar att hamna i väpnad 

konflikt.

• Transparens och öppenhet i 

beslutsprocessen för svensk 

och europeisk vapenexport.
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I december 2018 lanserades julkam-
panjen ”unboxing vapenhandeln”, i 
syfte att ge människor möjlighet att ta 
ställning mot svensk vapenexport och 
för hållbar fred i världen. Med hjälp av 
bland annat programledaren och blog-
garen Clara Henry spreds uppmaning-
en att köpa en tygkasse med budskapet 

"Yes Peace, No Tanks" som ett fredligt 
alternativ i julklappsutbudet 

Kampanjen bestod bland annat av en rad 
korta ”unboxing”-filmer. ”Unboxing” är 
ett Youtube-fenomen som vuxit sig allt 
större de senaste åren. Det går ut på att 
personer filmar sig själva när de packar 

upp nya produkter och sedan delar med sig 
av filmen på filmdelningssajten Youtube. 
Oerhört många uppskattar spänningen i 
paketöppnandet, under 2017 gjordes över 
65 miljoner sökningar på ”unboxing” på 
Youtube. I Svenska Freds unboxing-filmer 
öppnades ett stort, juligt paket – som 
visade sig innehålla ett vapen. Sedan 
följde en uppmaning om att stoppa 
vapenexporten och ersätta den med något 
fredligt.  

– Jag minns när jag var liten och 
önskade mig fred, snö och nya strumpor 
i julklapp. Det var liksom det jag ville ha 
mest i hela världen. Nu när jag är äldre 
glömmer jag lätt bort att önska mig fred 
i julklapp, jag tar den för given. Därför 
är jag superglad att få teama upp med 
Svenska Freds! Deras jobb är otroligt 
viktigt. Jag tror att vi alla borde läsa på 
lite om vad svensk vapenexport faktiskt 
gör för att motverka fred på jorden, sa 
programledaren och bloggaren Clara 
Henry inför lanseringen av kampanjen. 

Stödet från medlemmar och gåvogivare är 
avgörande för Svenska Freds arbete.

-Vi vet att frågan om att stoppa 
vapenexporten engagerar många. I 2018 
års julkampanj ville vi nå en yngre publik 
som kanske inte känner till Svenska Freds 
sedan tidigare. Därför tog vi fram en 
kampanj där vi med hjälp av en rad kända 
personer kunde få spridning till nya 
målgrupper, säger Karin Wall Härdfeldt 
generalsekreterare på Svenska Freds. 

 —
FRED I JULKLAPP

”Jag minns när 
jag var liten och 

önskade mig fred.”

Foto: Svenska Freds

Programledaren och bloggaren Clara Henry i Svenska Freds reklamfilm

LÅNGSIKTIGT MÅL- 
ORGANISATION
Svenska Freds har en 

stabil ekonomi och många 

engagerade och stöttande 

medlemmar och gåvogivare.

PRIORITERADE MÅL 
2018-2022 

• Ökat antal medlemmar 

och/eller privata 

gåvogivare.

• Ökat gåvogivande från 

företag.

• Ökad spridning av 

intäktskällor.



Facebook: 12513 följare, en  ökning med 989 
personer.

Instagram: 1991 följare, en ökning med 891 
personer.

Twitter: 6335 följare, en ökning med 335              
personer.

Utvecklingen av intäkter och gåvor 2014-2018  (tkr)
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 —
VÅR UTVECKLING I SIFFROR

 —
VARIFRÅN KOMMER PENGARNA?
Svenska Freds verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, 
privata gåvor, företagsgåvor, och offentliga bidrag. Gåvor och 
medlemsavgifter utgjorde 2018 tillsammans 36 procent av  
Svenska Freds intäkter. Under 2018 har Svenska Freds fått offent-
liga bidrag i form av verksamhetsstöd och projektstöd från Folke 
Bernadotteakademin (FBA). Svenska Freds har även haft finansie-
ring från Sida för vårt fredsbyggande program i Myanmar

 —
MEDLEMSUTVECKLING OCH 
INTÄKTER
2012 gjordes en storsatsning på medlemsrekrytering via 
Face to Face med värvare på stan vilket resulterade i ett 
stort antal nya medlemmar de följande åren. Under 2017 
och 2018 har medlemsregistret rensats och uppdaterats 
vilket resulterat i att medlemsantalet har sjunkit. Antalet 
betalande medlemmar har dock inte minskat i samma 
omfattning. Att öka antalet medlemmar och gåvogiva-
re är ett av Svenska Freds prioriterade mål. Under 2018 
gjordes en nysatsning på insamling och kommunika-
tion vilket gett resultat. Med hjälp av insamlingsbrev, 
telemarketing och julkampanj har insamlingsintäkterna 
mellan 2017 och 2018 ökat med 86 000 kronor.

 —
DET HÄR GÖR VI MED PENGARNA
Endast 7 procent av våra intäkter går till administrativa kost-
nader och 11 procent till insamlingskostnader. Hela 82 procent 
av intäkterna gick till vårt fredsarbete 2018. Svenska Freds har 
90-konto och kontrolleras därmed av Svensk insamlingskon-
troll. Svenska Freds är medlem av Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd (FRII), uppfyller deras kvalitetskod och står även 
med på Givarguidens Gröna Lista. 

SOCIALA MEDIER
Under 2018 hade Svenska Freds drygt 20 000 

följare i våra sociala medier, det är en ökning 

med 12 procent jämfört med 2017. Under 

året året fick vi i snitt 6 nya följare om dagen.
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 —
AGNES HELLSTRÖM

ORDFÖRANDE Agnes har varit aktiv 
medlem i Svenska Freds sedan 2003, 
till en början i lokalföreningen i 
Stockholm och från 2011 som leda-
mot i riksföreningens styrelse. Sedan 
2016 är hon Svenska Freds ord- 
förande. Agnes har en bakgrund som 
journalist, redaktör och författare till 
skönlitteratur och reportage- 
böcker. Agnes drivs av ilska och lust 
och vill att alla ska förstå att mänsk-
lig säkerhet, nedrustning och fredlig 
konflikthantering är vad resurserna 
måste satsas på för att nå hållbar 
varaktig fred.

 —
MAJ-LIS FOLLÉRE

VICE ORDFÖRANDE Maj-Lis är docent 
i humanekologi på institutionen för 
globala studier vid Göteborgs uni-
versitet och hennes forskningsfält 

innefattar hållbarhet, civilsam- 
hället, etnicitet, hälsa och miljö. 2015 
och 2016 deltog hon i Svenska Freds 
fredsbyggande program i Myanmar 
där hon utvärderade partner- 
organisationerna som en del av  
rapporteringen till Sida. I sin hem-
stad Göteborg är Maj-Lis är engage-
rad i fredsaktiviteter som rör bland 
annat vapenhandel, militärövningar 
och kärnvapen.

 —
HENRIK FRÖJMARK 

VICE ORDFÖRANDE Henrik har arbetat 
med globala utvecklingsfrågor, fred 
och mänskliga rättigheter större 
delen av sitt yrkesverksamma liv. 
Henrik har varit VD på Rättvise-
förmedlingen och har arbetat på 
organisationer som Svenska kyrkan, 
Individuell Människohjälp och Swed-
watch. Henrik tror att samhälls- 
förändring alltid är möjlig eftersom 
samhället är vad vi som lever i det 
gör det till.

 —
CAMILLA ORJUELA                        
LEDAMOT Camilla har varit medlem i 
Svenska Freds sedan 2001 och deltog 
i en rapport om vapenexport till Sri 
Lanka för ett par år sedan. Camilla 
är docent i freds- och utvecklings-
forskning vid Göteborgs universitet 
och är bland annat intresserad av hur 
vanligt folk och civilsamhälles- 
organisationer kan bidra till fred. 
Camilla tycker att det är viktigt både 
att lyfta fredsrörelsens arbete och 
att problematisera kring de aktörer 
som anses vara de goda krafterna i 
konflikter. 

 —
PETRA LIND

LEDAMOT Petra har så länge hon kan 
minnas haft ett brinnande intresse 
och engagemang för rättvisefrågor. 
De senaste fem åren har hon arbetat 
med kommunikation och insam-
ling på Röda Korset och hon har en 
akademisk bakgrund inom interna-
tionella relationer och säkerhets- 
politik. Petra är med i Svenska Freds 
eftersom hon delar organisationens 
värderingar och vill öka kunskapen 
om förutsättningarna för en hållbar 
och jämställd fred.

 —
STYRELSEN 2018



Foto: Eva Källström
 Froste

Gruppbild från Svenska Freds kongress i maj 2018

15

 —
STYRELSEN 2018

 —
LIBER RODRIGUEZ 
FLOREZ 

LEDAMOT Liber kom till Sverige från 
Sydamerika på 70-talet tillsammans 
med sina föräldrar som var politiska 
flyktingar. Kanske är det den bak-
grunden som har gjort att han alltid 
har haft ett stort intresse för interna-
tionella frågor, varav särskilt mänsk-
liga rättigheter, demokrati, fred och 
konflikter är viktiga frågor för honom. 
Liber är civilingenjör och arbetar som 
produktägare på PostNord. Tidigare 
har han bland annat arbetat som  
affärsutvecklare. 

 —
TORA TÖRNQVIST

LEDAMOT Tora är jurist inriktad på 
mänskliga rättigheter och folkrätt 
och arbetar på Nätverket - Idéburen 
sektor Skåne. Hon har ett långvarigt 
engagemang i civilsamhället i Sverige 
och internationellt, senast som ord- 

förande för svenska sektionen av Am-
nesty International. Tora ser fred som 
en förutsättning för en hållbar värld där 
alla människors mänskliga rättigheter 
är uppfyllda och respekterade.

 —
MORTEZA 
ESLAHCHI

SUPPLEANT Mortezas barndom i Iran 
präglades av ett åtta år långt krig 
med Irak, med de sorger, förluster, 
fattigdom och andra konsekvenser 
som följer av krig. Erfarenheterna 
från kriget har bidragit till hans stora 
intresse för frågor kring fred, säkerhet 
och internationella relationer. Morteza 
arbetade som journalist i Iran och 
har masterexamen i internationella 
relationer och statsvetenskap samt 
en kandidatexamen i filosofi. Morteza 
är tidigare ordförande i Stockholms 
Fredsförening och är numera dokto-
rand på Stockholms universitet. 

 —
SOFIA HULTQVIST

SUPPLEANT Sofia kom i kontakt med 
Svenska Freds och blev medlem i 
åttonde klass när hon gjorde ett 
ambitiöst skolarbete om vapen- 
export. Idag bor hon i både Dhaka och 
Göteborg. I Dhaka jobbar hon för Fojo 
Media Institute där hon tillsammans 
med lokal media jobbar för att för-
bättra den grävande journalistiken 
och länka ihop bangladeshiska jour-
nalister med grävare från resten av 
världen. Frågor som engagerar henne 
är demokratiarbete, civilsamhällets 
roll och propagandans förmåga att 
skapa och lösa konflikter.

 —
CILLA MÅNSSON

SUPPLEANT När Cilla arbetade som 
volontär i Tegucigalpa i Honduras 
fick hon på nära håll se konsekven-
serna av ett samhälle starkt präglat 
av vapen och våld. Det ledde henne 
 till att studera internationella 
relationer och alternativa säkerhets-
studier, vilket gav nya perspektiv på 
säkerhet och hållbara lösningar på 
problem och konflikter. Cilla jobbar 
som omvärldsanalytiker och ser ofta 
hur opinioner och mediebilder i sam-
hället påverkar varandra. 

 



Svenska Freds långsiktiga mål är global nedrustning och därför väljer vi att i många frågor samverka med andra 
fredsorganisationer i internationella nätverk. Här är några av de nätverk och kampanjer som Svenska Freds ingår i.
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The European Network Against Arms 
Trade (ENAAT) är ett europeiskt 
nätverk med syfte att begränsa och 
stoppa internationell vapenhandel. 
De deltagande organisationerna 
vill uppnå detta genom research, 
påverkansarbete, publikationer och 
kampanjer.

Control Arms är en internationell 
koalition som arbetar för regle-
ring av den globala vapenhandeln. 
I koalitionen ingår över 300 civil-
samhällesorganisationer från hela 
världen. Sedan början av 2000-talet 
har Control Arms drivit frågan om ett 
internationellt avtal för att reglera 
den internationella vapenhandeln 
och 2014 trädde den internationella 
vapenhandelsfördraget Arms Trade 
Treaty (ATT) i kraft. Svenska Freds 
deltar i Control Arms arbete genom 
att bland annat delta på ATT:s stats-
partsmöten och följa upp efterlevna-
den av fördraget. 

Campaign to Stop Killer Robots är ett 
nätverk som verkar för ett förbud av 
autonoma vapen och därmed säker-
ställa att våldsanvändning förblir 
mänskligt kontrollerad. Utveckling 
av autonoma vapen sänker tröskeln 
för att gå i krig och kan innebära 
större risker för civila.

War Resisters’ International (WRI) är 
ett globalt pacifistiskt och anti- 
militaristiskt nätverk. Nätverket har 
aom utgångspunkt att alla former 
av krig är ett brott mot mänsklig-
heten. Arbetet innefattar att främja 
icke-våldsmetoder, motarbeta mili-
tarisering av unga och att förhindra 
profiterande på konflikt och krig. 

Cluster Munition Coalition (CMC) är 
en internationell civilsamhälles-
kampanj för avskaffandet av kluster-
vapen. CMC arbetar för att stater ska 
agera i enlighet med konventionen 
om klustervapen från 2008, för att 
uppmärksamma frågan hos allmän-
heten samt för att de som fallit offer 
för klustervapen ska få upprättelse. 

International Peace Bureau (IPB) är 
en internationell fredsorganisa-
tion från 1891 med visionen en värld 
utan krig. IPB fokuserar för tillfället 

främst på nedrustning för hållbar 
utveckling och omfördelning av de 
militära utgifterna. Medel som läggs 
på militären borde istället användas 
till projekt som värnar om mänskliga 
behov och om miljön. IPB tilldelades 
Nobels fredspris 1910.

International Network on Explosive 
Weapons (INEW) är ett internatio-
nellt nätverk av civilsamhälles- 
organisationer som arbetar emot 
användning av explosiva vapen i 
befolkade områden eftersom det 
leder till mänskligt lidande, skada 
för samhällen och förstör viktig in-
frastruktur. Arbetet består av bland 
annat forskning, påverkansarbete, 
utvecklingshjälp, dokumentation, 
hjälp till offer och minröjning. 

International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (ICAN) är ett sam-
arbete mellan civilsamhällesorgani-
sationer världen över för ett globalt 
kärnvapenförbud. ICAN:s arbete 
utmynnade i FN:s konvention om 
förbud mot kärnvapen som antogs i 
juli 2017. För detta tilldelades ICAN 
Nobels fredspris samma år. Fortsatt 
arbete pågår för att få fler stater att 
underteckna och ratificera konven-
tionen.

 —
NÄTVERK FÖR FRED 
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Förvaltningsberättelse 
 

Allmänt om verksamheten 

Vision och uppdrag 

Svenska Freds är Sveriges största och världens äldsta ännu aktiva fredsförening. Vår vision är 
hållbar fred i världen. 
 
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för människor som är övertygade om att 
konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, dialog och diplomati. En 
viktig utgångspunkt för vårt arbete är människors rätt och möjlighet att ställa krav på att lokala, 
nationella och internationella makthavare prioriterar hållbar fred och nedrustning. 
 
För att uppnå vår vision om hållbar fred verkar vi för global nedrustning, fredlig konflikthantering 
samt spridning av demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att sprida kunskap, bilda opinion, 
granska och påverka beslutsfattare, delta i internationella kampanjer och stötta lokala 
fredsorganisationer i konfliktområden, vill vi skapa engagemang, förutsättningar och visioner i det 
gemensamma arbetet för hållbar fred. Vi är en stark röst och opinionsbildare i samhälls- och 
mediedebatten. 
 
Svenska Freds verkar för svensk och global nedrustning, bland annat med sikte på att svensk 
vapenförsäljning till krigförande stater, diktaturer och stater som grovt kränker mänskliga rättigheter 
upphör. Svenska Freds driver i dagsläget frågan om att stoppa all svensk vapenexport till de 
krigförande parterna i Jemen, en av världens största humanitära katastrofer med omkring 22 miljoner 
människor i behov av akut nödhjälp. Vi verkar för ett internationellt förbud mot kärnvapen, det enda 
ännu inte förbjudna massförstörelsevapnet i världen, och bevakar att det förbud mot klustervapen 
som Svenska Freds var med och drev igenom implementeras och efterlevs i praktiken. Vi arbetar för 
att försvars- och säkerhetspolitiken ska utgå från ett vidgat och modernare säkerhetsbegrepp med 
mänsklig säkerhet som utgångspunkt. Svenska Freds strävar efter att fredliga metoder prioriteras för 
hantering och lösning av konflikter. Vi vill påverka politiken i en riktning där civila insatser prioriteras 
i krishantering, samt för att mer resurser ska avsättas till förebyggande insatser för att förhindra att 
väpnade konflikter bryter ut. Vi lyfter alternativ till militära verktyg, positiva exempel på fredlig 
konflikthantering, samt stöttar civilsamhällets och marginaliserade gruppers meningsfulla 
deltagande i fredsprocesser. 

  
Betydande samarbeten i Sverige och internationellt 

Svenska Freds samarbetar med andra organisationer och nätverk, både i Sverige och internationellt, 
för att på ett strategiskt och effektivt sätt skapa opinion, påverka debatten och utbyta erfarenheter. I 
Sverige samarbetar vi regelbundet med bland andra Kristna Fredsrörelsen, Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Svenska Burmakommittén, Amnesty, Diakonia, Kvinna 
till Kvinna, Svenska Afghanistankommitten (SAK), Röda Korset, Transparency International  och 
Svenska Kyrkan. Svenska Freds är också medlemmar i Forum Syd och CONCORD Sverige och deltar i 
CONCORDs gemensamma påverkansarbete rörande exempelvis Politik för Global Utveckling (PGU) 
och Agenda 2030. 
 
Svenska Freds har under många år samordnat och varit ett kunskapsmässigt stöd till svenska 
organisationer som arbetar med frågan om vapenhandel för att möjliggöra för dem att arbeta med 
nedrustningsfrågor samt skapa plats för samarbete. I nätverket ingår bland andra Amnesty, Diakonia, 
Röda Korset och Svenska kyrkan. Vi arbetar utifrån övertygelsen att utökade samarbeten ger bättre 
möjligheter att uppmärksamma allmänheten och beslutsfattare på vikten av att arbeta förebyggande 
mot krig och konflikter och sätta fokus på fredsarbete istället för ökad militarisering.  
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När vi verkar inom globala nedrustningsfrågor är det ofta i internationella nätverk för att 
åstadkomma störst effekt. Vi har omfattande internationella samarbeten kring 
vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) genom nätverket Control Arms, samt internationell 
och europeisk vapenhandel inom European Network Against Arms Trade (ENAAT). Vi deltar i flera 
internationella freds- och nedrustningskampanjer tillsammans med andra organisationer som till 
exempel Human Rights Watch, Oxfam, Amnesty International, Pax, Safer World, Campaign Against 
Arms Trade (CAAT), Interpeace och Crisis Action. Svenska Freds är medlem av International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), War Resisters International, International Network Against 
Explosive Weapons, International Campaign to Ban Landmines (ICBL), International Peace Bureau 
(IPB), Cluster Munition Coalition (CMC) och Campaign to Stop Killer Robots. Den internationella 
kampanjen mot kärnvapen (ICAN) belönades med Nobels fredspris 2017 för arbetet för ett 
internationellt kärnvapenförbud. 
 
Lokalt ägarskap och delaktighet är avgörande för hållbar fred. Civilsamhället måste ges utrymme att 
påverka och delta i fredsprocesser, fredsbyggande arbete och nedrustning. Svenska Freds bidrar till att 
bygga hållbar fred genom att stödja lokala fredsorganisationer och internationella nätverk med 
kunskap, metoder och erfarenhetsutbyte kring nedrustning och freds- och demokratiarbete. Genom 
att samarbeta med andra civilsamhällesorganisationer stärker vi varandras möjligheter att bilda 
opinion och skapa förändring. Under 2018 har Svenska Freds fortsatt samarbetet som inleddes 2013 
med Ar Yone Oo Social Development Association i Myanmar, tidigare Burma. Ar Yone Oo är sedan 
november 2014 Svenska Freds huvudsakliga partnerorganisation i fredsprogrammet Building 
Sustainable Peace in Myanmar som förutom Ar Yone Oo inkluderar åtta andra 
civilsamhällesorganisationer. Organisationerna är alla engagerade i freds- och demokratiprocesser på 
olika håll i Myanmar. Bland dem finns kvinno-, freds- och ungdomsorganisationer som på 
gräsrotsnivå uppmärksammar politiska orättvisor och med fredliga medel verkar för att det framtida 
freds- och demokratiarbetet ska inkludera minoriteter och marginaliserade grupper i landet.  
 

Insamlingsvägar och finansieringskällor 

Svenska Freds verksamhet finansieras genom fyra huvudsakliga finansieringskällor: 
medlemsavgifter, privata gåvor, företagsgåvor, och institutionella medel. Svenska Freds insamling 
har under 2018 framför allt skett genom olika digitala kanaler, som till exempel via vår egen hemsida 
svenskafreds.se och Swish-gåvor.  

Gåvor från allmänheten, företag och andra organisationer står för 23 procent och medlemsavgifter för 
13 procent av verksamhetsintäkterna. 64 procent av Svenska Freds verksamhetsintäkter är i form av 
projektmedel från institutionella givare. 

Under 2018 hade Svenska Freds institutionell finansiering från Sida för ett fredsbyggande program, 
Building Sustainable Peace in Myanmar. Programmet startade i november 2014 och löpte till och med 
juni 2018. Svenska Freds hade även under 2018 verksamhetsstöd och projektmedel från Folke 
Bernadotteakademin.  

 
Ändamålsbestämda medel  

Svenska Freds har ändamålsbestämda medel i form av fonder (se Förändring av eget kapital) inom tio 
områden, merparten av dessa är ändamålsbestämda av givarna. Tre avser utdelning av fredspris eller 
att uppmärksamma aktiva inom fredsområdet, ett till att dela ut stipendium, ett till forskning och ett 
till restaurering av fredsmonument. De övriga avser ändamålsbestämda medel till olika former av 
fredsarbete. Av organisationen själv ändamålsbestämda medel finns stöd till vapenvägrare och till 
utåtriktat fredsarbete inom Svenska Freds, bland annat stödet till Svenska Freds lokalföreningar som 
utbetalas fyra gånger per år. Föreningen har också en arvsfond till minne av testamentorerna där 
avkastningen används i den löpande verksamheten. Se vidare information i beskrivningen av 
förändrat eget kapital, i förhållande till de olika ändamålsbestämda medlen som finns inom 
organisationen.  
 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Externa faktorer som påverkat verksamheten 

Militär upprustning och avskräckning präglar på många sätt internationella relationer och 
kärnvapenhotet har återigen aktualiserats. Det har skett en kraftig svängning tillbaka till en 
traditionell syn på försvars- och säkerhetspolitik med fokus på nationell säkerhet, territorialförsvar, 
militär upprustning och avskräckning. I Sverige avsätts allt mer resurser till det militära försvaret och 



19

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
802001-0602  
 

När vi verkar inom globala nedrustningsfrågor är det ofta i internationella nätverk för att 
åstadkomma störst effekt. Vi har omfattande internationella samarbeten kring 
vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) genom nätverket Control Arms, samt internationell 
och europeisk vapenhandel inom European Network Against Arms Trade (ENAAT). Vi deltar i flera 
internationella freds- och nedrustningskampanjer tillsammans med andra organisationer som till 
exempel Human Rights Watch, Oxfam, Amnesty International, Pax, Safer World, Campaign Against 
Arms Trade (CAAT), Interpeace och Crisis Action. Svenska Freds är medlem av International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), War Resisters International, International Network Against 
Explosive Weapons, International Campaign to Ban Landmines (ICBL), International Peace Bureau 
(IPB), Cluster Munition Coalition (CMC) och Campaign to Stop Killer Robots. Den internationella 
kampanjen mot kärnvapen (ICAN) belönades med Nobels fredspris 2017 för arbetet för ett 
internationellt kärnvapenförbud. 
 
Lokalt ägarskap och delaktighet är avgörande för hållbar fred. Civilsamhället måste ges utrymme att 
påverka och delta i fredsprocesser, fredsbyggande arbete och nedrustning. Svenska Freds bidrar till att 
bygga hållbar fred genom att stödja lokala fredsorganisationer och internationella nätverk med 
kunskap, metoder och erfarenhetsutbyte kring nedrustning och freds- och demokratiarbete. Genom 
att samarbeta med andra civilsamhällesorganisationer stärker vi varandras möjligheter att bilda 
opinion och skapa förändring. Under 2018 har Svenska Freds fortsatt samarbetet som inleddes 2013 
med Ar Yone Oo Social Development Association i Myanmar, tidigare Burma. Ar Yone Oo är sedan 
november 2014 Svenska Freds huvudsakliga partnerorganisation i fredsprogrammet Building 
Sustainable Peace in Myanmar som förutom Ar Yone Oo inkluderar åtta andra 
civilsamhällesorganisationer. Organisationerna är alla engagerade i freds- och demokratiprocesser på 
olika håll i Myanmar. Bland dem finns kvinno-, freds- och ungdomsorganisationer som på 
gräsrotsnivå uppmärksammar politiska orättvisor och med fredliga medel verkar för att det framtida 
freds- och demokratiarbetet ska inkludera minoriteter och marginaliserade grupper i landet.  
 

Insamlingsvägar och finansieringskällor 

Svenska Freds verksamhet finansieras genom fyra huvudsakliga finansieringskällor: 
medlemsavgifter, privata gåvor, företagsgåvor, och institutionella medel. Svenska Freds insamling 
har under 2018 framför allt skett genom olika digitala kanaler, som till exempel via vår egen hemsida 
svenskafreds.se och Swish-gåvor.  

Gåvor från allmänheten, företag och andra organisationer står för 23 procent och medlemsavgifter för 
13 procent av verksamhetsintäkterna. 64 procent av Svenska Freds verksamhetsintäkter är i form av 
projektmedel från institutionella givare. 

Under 2018 hade Svenska Freds institutionell finansiering från Sida för ett fredsbyggande program, 
Building Sustainable Peace in Myanmar. Programmet startade i november 2014 och löpte till och med 
juni 2018. Svenska Freds hade även under 2018 verksamhetsstöd och projektmedel från Folke 
Bernadotteakademin.  

 
Ändamålsbestämda medel  

Svenska Freds har ändamålsbestämda medel i form av fonder (se Förändring av eget kapital) inom tio 
områden, merparten av dessa är ändamålsbestämda av givarna. Tre avser utdelning av fredspris eller 
att uppmärksamma aktiva inom fredsområdet, ett till att dela ut stipendium, ett till forskning och ett 
till restaurering av fredsmonument. De övriga avser ändamålsbestämda medel till olika former av 
fredsarbete. Av organisationen själv ändamålsbestämda medel finns stöd till vapenvägrare och till 
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värnplikten har återaktiverats. I ljuset av detta är det viktigt att det finns möjlighet att ifrågasätta  och 
skapa utrymme för fler att vara en motkraft till den utvecklingen. Svenska Freds är i det 
sammanhanget en unik röst i den fredspolitiska debatten. 
 
Svenska Freds arbetar för en bredare säkerhetspolitisk ansats som utgår från mänsklig säkerhet och 
inte begränsas till att enbart handla om det militära försvaret. Det behövs en mer nyanserad 
säkerhetspolitisk debatt med kritiska röster mot satsningar på försvaret och Sveriges närmanden till 
Nato, samt att Sverige ratificerar FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. Det finns ett stort behov 
av att flytta fokus tillbaka till diplomati, grundorsakerna till väpnade konflikter, till förebyggande och 
till alternativen till militära medel.  
 
Vi lyfter alternativ till militära verktyg, visar på hur fredlig konflikthantering kan se ut och vikten av 
att civilsamhället inkluderas i fredsbyggandeprocesser. Fredsbyggande handlar om att bemöta 
grundorsakerna till våld och väpnad konflikt och kan bedrivas i alla stadier av en konflikt: 
förebyggande, under pågående konflikt liksom i en återuppbyggnadsfas. I det fredsbyggande arbetet 
har organisationer ur det civila samhället en avgörande roll inte minst som representanter för grupper 
som normalt marginaliseras, såsom kvinnor och unga.  För att bygga långsiktigt hållbar fred och 
hantera de bakomliggande orsakerna och inte bara symtomen på väpnade konflikter,  behöver lokala 
civilsamhällesorganisationer, kvinnor och unga komma till tals och delta på ett meningsfullt sätt i 
fredsbyggandeprocesser. Ett exempel på Svenska Freds fredsbyggande arbete är vårt långvariga 
samarbete med freds- och demokratiaktivister i Myanmar. Arbetet började med stöd till burmesiska 
aktivister i exil i Thailand och har bidragit till att flera representanter från våra 
samarbetsorganisationer nu har en aktiv roll i såväl de nationella fredsförhandlingarna som det lokala 
arbetet med att sprida information och kunskap om fredsprocessen och betydelsen av ett starkt 
civilsamhälle för att bygga fred och demokrati.  

Utvecklingen i Myanmar var under 2018 fortsatt djupt oroande med nya rapporter om folkrättsbrott, 
fredsmanifestationer som möttes med våld och arresteringar och ett allt hårdare klimat för freds- och 
människorättsaktivister. De väpnade konflikterna mellan militären och de etniska väpnade grupperna 
intensifierades under 2018 i Kachin, Shan och Karen-staterna. I juli hölls den tredje sessionen av 
Panglongkonferensen, regeringens officiella fredsprocess, som i stor utsträckning stagnerat. 
Samtidigt har militärens grova övergrepp mot rohingyer fortsatt under året, och fördjupade den 
humanitära katastrofen i Rakhine-staten. Mer än 730 000 rohingyer har flytt till Bangladesh. 
Regeringen har vägrat att ge oberoende utredare tillgång till Rakhine-staten och straffat lokala 
journalister för rapportering om militärens brott och kränkningar. FN:s utredningskommission för 
Burma presenterade sin slutrapport för FN:s råd för mänskliga rättigheter i september 2018. 
Rapporten slog fast att militärens övergrepp i Kachin, Rakhine och Shan-staterna sedan 2011 "utan 
tvekan utgör de allra grövsta brotten mot folkrätten" och uppmanade till att högre militära 
tjänstemän skulle utredas och ställas inför rätta för folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser. 
 
Svenska Freds har under många år haft en unik roll i samhällsdebatten genom att granska, öka 
kunskapen och debattera den svenska och globala vapenhandeln och dess konsekvenser. Vapenhandel 
bidrar inte bara direkt till militära spänningar och konflikter, den drabbar också människor som lever 
i fattigdom då stora resurser läggs på militär upprustning istället för på fattigdomsbekämpning. 
Vapenhandeln är en av de tydligaste målkonflikterna inom svensk Politik för Global Utveckling (PGU) 
och arbetet med de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030. Flera opinionsundersökningar 
som gjorts de senaste åren visar att det finns en stark opinion mot den svenska vapenexporten. Trots 
det fortsätter Sverige att vara en av världens största aktörer inom vapenhandeln, sett till antal 
invånare. Vi har under många år drivit kampanj för ett stopp av vapenexport till diktaturer och nådde 
en seger i april 2018 när den nya, skärpta lagstiftningen tillslut trädde i kraft, innehållande det 
demokratikriterium Svenska Freds länge kämpat för. 

Den saudiledda koalitionens bombningar i Jemen har lett till en av världens värsta humanitära kris. 
Sedan koalitionen inledde bombningarna har Sverige godkänt vapenexport till Saudiarabien och fem 
av åtta koalitionsparter, enligt Svenska Freds sammanställning. Ett halvår efter att Förenade 
arabemiraten gick in i kriget i Jemen, i november 2015, fick Saab ett kontrakt på radar- och 
stridsledningssystemet GlobalEye för ett värde av tio miljarder kronor till landet. Saudiarabien har 
gått från att vara en storkund av svenska vapen till en jämförelsevis mindre sådan de senaste åren. 
Men i motsats till länder som Tyskland och Norge har den svenska regeringen inte gjort något 
politiskt ställningstagande mot vapenexporten till Saudiarabien eller till de övriga stridande parterna. 
Så kallade följdleveranser fortsätter också att beviljas till bland annat Saudiarabien. 
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Måluppfyllelse  

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens verksamhet under 2018 bedrevs i enlighet med 
föreningens stadgar, idé- och handlingsprogram i såväl det opinionsbildande påverkansarbetet som i 
stödet och utbytet med civilsamhällesorganisationer i konfliktdrabbade länder. Måluppfyllelsen i 
förhållande till verksamhetsplanen har varit god för samtliga verksamhetsområden. 

De övergripande målen för nedrustningsområdet var under 2018en svensk och europeisk lagstiftning 
och regelverk som omöjliggör export till länder där mänskliga rättigheter kränks, till ickedemokratier 
och utvecklingsländer samt till länder som är i, eller riskerar att hamna i väpnad konflikt. Vidare 
arbetar vi för ökad transparens och öppenhet i beslutsprocessen gällande svensk och europeisk 
vapenexport, samt för en kritisk opinion mot svensk vapenexport som får genomslag i svensk politik. 
Att riksdagen röstade igenom en ny vapenexportlagstiftning som innehåller ett demokratikriterium är 
ett resultat av många års målmedvetet påverkansarbete där Svenska Freds genomfört aktioner, 
uppvaktat politiker, andra organisationer och sidoförbund, engagerat medlemmar och sålt in och 
kommenterat nyheter i media.  
 
Under 2018 har vi kontinuerligt lyft det nya svenska regelverket i relation till vapenexport till 
Brasilien, Filippinerna, Thailand samt Saudiarabien och övriga krigförande parter i Jemen, inte minst 
Förenade Arabemiraten. Vi har särskilt prioriterat frågan om ett omedelbart stopp för all 
krigsmaterielexport från Sverige till de krigförande parterna i Jemen genom påverkansarbete, ett 
flertal mediala utspel och stöd till andra civilsamhällesorganisationer att ta ställning i frågan. Att 
bygga allianser i våra frågor med andra aktörer i Sverige och internationellt är ett viktigt mål i sig. När 
vi kan bidra till att både mindre och större organisationer än Svenska Freds tar ställning mot 
vapenexport till de krigförande parterna i Jemen är det ett betydande resultat av vårt arbete. I mars 
2018 deltog vi också under den 37:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève på 
inbjudan av den jemenitiska civilsamhällesorganisation INSAN for Human Rights and Peace. Svenska 
Freds delta i ett sidoevent för att tala om svensk och europeisk vapenexport till de länder som ingår i 
den saudiledda koalitionen i Jemen.  
 
Vi har bistått med information, kunskap och argument till organisationer utanför nätverket, politiker, 
sakkunniga, journalister, studenter m fl bland annat genom vår bok “Den svenska vapenexporten”. 
Boken har under året citerats som källa i riksmedia och forskningsartiklar samt används av studenter, 
journalister, engagerad allmänhet och tjänstemän inom exportkontrollmyndigheter. Boken användes 
som källa för Sveriges Televisions Faktakollen där utrikesminister Margot Wallströms uttalanden om 
export till länder i väpnad konflikt granskades. Leopard förlag tog under året initiativ till en reviderad 
pocketutgåva och finns nu att köpa på bland annat Pocketshop, vilket har resulterat i en ännu större 
spridningseffekt. Vi har genomfört bokföreläsningar och samtal i bland annat Stockholm, Falun, 
Göteborg, Umeå, Växjö och Ulricehamn. Vi har även bidragit till att lyfta vapenexportfrågan till nya 
målgrupper genom att vara rådgivare till tv-serien “Ingen utan skuld”, som hade premiär på Viaplay 
hösten 2018.  
 
Vårt mål att tydliggöra konflikten mellan vapenexporten och andra värden och åtaganden i svensk 
utrikespolitik så som PGU, Agenda 2030 och den feministiska utrikespolitiken och att vapenexport 
lyfts i fler processer och inom fler politikområden har uppnåtts bland annat genom att Svenska Freds 
har deltagit i arbetet inom CONCORD Sverige. Svenska Freds tog tillsammans med IKFF, SAK och 
FN-förbundet fram ett kapitel till PGU-Barometern, en rapport som civilsamhället genom CONCORD 
Sverige ger ut vartannat år, för att utvärdera och belysa regeringens arbete med Politik för Global 
Utveckling (PGU) och Agenda 2030. I  Barometern visade vi återigen att den svenska vapenexporten 
motverkar Politik för Global Utveckling, Sveriges nya regelverk för krigsmateriel garanterar inte att 
svensk vapenexport stoppas till icke-demokratier och andra länder som kränker mänskliga 
rättigheter. I Barometern lyfte vi också att Sverige ännu inte skrivit under FN:s konvention om förbud 
mot kärnvapen, trots den svenska regeringens ambition att bedriva en aktiv nedrustningspolitik. 
Svenska Freds ordförande intervjuades i Ekot med anledning av rapporten. 
 
Vi har fortsatt att uppmärksamma människor som på olika sätt berörts av vapenexport och väpnade 
konflikter. Tre jemenitiska fredsaktivister, Radhya Al Mutawakel,  Afrah Nasser och Abdulsalam Al 
Dahebi, svarade i Pax på frågan om hur de ser på svensk vapenexport till den saudiledda koalitionen 
och Ali Jameel från den jemenitiska organisationen Mwatana deltog tillsammans med bland andra 
Svenska Freds på det fjärde statspartsmötet för FN:s vapenhandelsfördrag, Arms Trade Treaty (ATT) i 
Japan i augusti 2018. Där vittnade han om vapnens konsekvenser i kriget i Jemen. Svenska Freds deltog 
som en del av den globala kampanjen Control Arms som samlar över 3oo 
civilsamhällesorganisationer från hela världen, bland dem Svenska Freds. Kampanjen har sedan 
början av 2000-talet drivit frågan om ett internationellt avtal som skulle reglera vapenhandeln. 
Civilsamhällets roll under statspartsmötet i var att lyfta kontroversiella vapenexportaffärer till olika 
länders delegationer och genom inlägg under konferensen. Vi verkade också för att avtalets parter ska 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
802001-0602  
 

agera och att arbetsgrupperna nästa år ska jobba konkret med hur avtalet används. Svenska Freds 
framhöll att Sverige kan vara en tydlig röst för strikt tolkning av avtalet och att Sverige kan spela en 
viktig roll genom att kritisera de stater som uppenbart devalverar ATT:s värde genom export i strid 
med dess åtaganden. Trovärdigheten i detta ökar markant om Sverige inte självt godkänner 
vapenexport till människorättskränkande regimer. 
 
Den av regeringen tillsatta kärnvapenutredningen sköts på framtiden och därav var någon svensk 
anslutning till det internationella kärnvapenförbudet inte aktuell under 2018. Svenska Freds har under 
året deltagit i möte med UD:s enhet för nedrusting och icke-spridning, det svenska 
kärnvapennätverkets möten samt på ICAN:s kampanjdagar i Genève. Vi har också deltagit i 
mediedebatten i syfte att påverka Sverige att ratificera förbudet, bland annat i P3 Dystopia ”En 
knapptryckning bort”medverkade Svenska Freds ordförande Agnes Hellström och lyfte 
kärnvapenhotet idag och de kopiösa summor som läggs på upprustning och den stora betydelsen av 
det internationella kärnvapenförbudet.  
 
Det prioriterade långsiktiga målet inom verksamhetsområdet fredsbyggande har varit en 
säkerhetspolitik med mänsklig säkerhet som utgångspunkt. Det är ett långsiktigt arbete med att 
förändra normer, attityder och den faktiska politiken. Resultaten på kort sikt har handlat om att ta 
plats i debatten genom debattartiklar, kommunikation i våra egna kanaler, sociala medier och vår 
tidning Pax. Under 2018 stärkte vi Svenska Freds röst i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten 
genom en satsning som möjliggjordes av projektmedel från Folke Bernadotteakademin. Genom 
kampanjen Säkert tog Svenska Freds plats i debatten, knöt nya kontakter och lyckades bygga allianser 
med andra opinionsbildare, experter och organisationer utanför fredsrörelsen som vi tidigare inte 
samverkat med.  Tillsammans med Fryshuset, Sveriges Ungdomsorganisationer LSU, PUSH, Refugees 
Welcome, Make Equal, TNKVRT och institutet för framtidsstudier tog vi fram 8 filmer om alternativa 
perspektiv på säkerhet. Genom att sprida personliga filmer om begreppet säkerhet i samband med vår 
valkampanj kunde vi blanda klassiskt försvarspolitiska frågor med alternativa perspektiv och därmed 
bidra till en bredare och mer demokratisk säkerhetspolitisk debatt. Filmerna har, tack vare samverkan 
med strategiskt utvalda organisationer, nått nya målgrupper och bidragit till att fler nåtts av den 
säkerhetspolitiska debatten.  
 
Som del av kampanjen gjorde vi ett magasin, ett specialnummer av Pax som skickades ut postalt till 
2700 av Svenska Freds medlemmar, 20 debattörer, forskare, författare och kulturarbetare och 20 
journalister. Det digitala magasinet skickades ut till 10 000 mottagare av Svenska Freds nyhetsbrev, 
samtliga politiker i försvarsutskottet samt 140 mediakontakter. Det mediala genomslag i frågan 
inkluderade intervjuer om det europeiska försvarssamarbetet PESCO, försvarsfonden EDF och om 
autonoma vapen. Vi krävde också i en debattartikel på Altinget.se att regeringen agerar i tid och deltar 
i arbetet för ett internationellt förbud mot autonoma vapen. Svenska Freds är medlem i den globala 
kampanjen Campaign to Stop Killer Robots med detta som mål. 
 
Svenska Freds deltog i början av året på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Civilsamhället 
utestängs och förminskas allt mer i den säkerhetspolitiska debatten. Vi deltar på rikskonferensen för 
att få in perspektiv som annars uteblir, bredda debatten, påverka och rapportera från detta slutna 
rum.  

Vi har gjort en satsning på att kommunicera kring den återupptagna värnplikten genom att sprida 
information på hemsidan och i sociala medier. Vi fick under året allt fler frågor från framför allt 
föräldrar till de som kallas till mönstring. Vi arrangerade seminariet ”Återinförd värnplikt- 
konsekvenser för dig som ung” i samarbete med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet- 
IKFF på MR-dagarna i november.  
 
Påverkansarbetet relaterat till internationella projekt har under 2018 handlat om att följa upp och 
driva vidare de frågor vi lyft relaterat till folkrättsbrotten i Myanmar. Vi skrev bland annat ett öppet 
brev till utrikesminister Margot Wallström med anledning av att Sverige i juli 2018 tog över 
ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. Tillsammans med Amnesty, Olof Palmes Internationella 
Center, Civil Rights Defenders och Svenska Burmakommittén m fl uppmanade vi Sveriges regering att 
arbeta för ansvarsutkrävande för folkrättsbrotten i Myanmar.  Vi har gemensamt drivit att Sverige 
måste arbeta för att få till stånd en resolution i FN:s säkerhetsråd som hänför situationen i Burma till 
den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) samt att Sverige verkar för att FN:s 
utredningskommissions slutrapport 2018 beaktas av FN:s säkerhetsråd. Framgångar i arbetet har 
varit att utrikesminister Margot Wallström har sagt att situationen borde hänskjutas till 
brottmålsdomstolen samt att Sverige drivit frågan om en FN-resolution. Sverige bidrog till att 
utredningskommissionen fick informera säkerhetsrådet direkt om slutrapporten vilket var ett viktigt 
steg för att fortsatt hålla frågan om folkrättsbrott i Myanmar högt på säkerhetsrådets dagordning. Vi 
fick till TT kommentera Sveriges tid i säkerhetsrådet, där vi bland annat lyfte arbetet med situationen 
i Myanmar. Artikeln publicerades i ett flertal tidningar, däribland Upsala Nya Tidning, Helsingborgs 
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Måluppfyllelse  

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens verksamhet under 2018 bedrevs i enlighet med 
föreningens stadgar, idé- och handlingsprogram i såväl det opinionsbildande påverkansarbetet som i 
stödet och utbytet med civilsamhällesorganisationer i konfliktdrabbade länder. Måluppfyllelsen i 
förhållande till verksamhetsplanen har varit god för samtliga verksamhetsområden. 

De övergripande målen för nedrustningsområdet var under 2018en svensk och europeisk lagstiftning 
och regelverk som omöjliggör export till länder där mänskliga rättigheter kränks, till ickedemokratier 
och utvecklingsländer samt till länder som är i, eller riskerar att hamna i väpnad konflikt. Vidare 
arbetar vi för ökad transparens och öppenhet i beslutsprocessen gällande svensk och europeisk 
vapenexport, samt för en kritisk opinion mot svensk vapenexport som får genomslag i svensk politik. 
Att riksdagen röstade igenom en ny vapenexportlagstiftning som innehåller ett demokratikriterium är 
ett resultat av många års målmedvetet påverkansarbete där Svenska Freds genomfört aktioner, 
uppvaktat politiker, andra organisationer och sidoförbund, engagerat medlemmar och sålt in och 
kommenterat nyheter i media.  
 
Under 2018 har vi kontinuerligt lyft det nya svenska regelverket i relation till vapenexport till 
Brasilien, Filippinerna, Thailand samt Saudiarabien och övriga krigförande parter i Jemen, inte minst 
Förenade Arabemiraten. Vi har särskilt prioriterat frågan om ett omedelbart stopp för all 
krigsmaterielexport från Sverige till de krigförande parterna i Jemen genom påverkansarbete, ett 
flertal mediala utspel och stöd till andra civilsamhällesorganisationer att ta ställning i frågan. Att 
bygga allianser i våra frågor med andra aktörer i Sverige och internationellt är ett viktigt mål i sig. När 
vi kan bidra till att både mindre och större organisationer än Svenska Freds tar ställning mot 
vapenexport till de krigförande parterna i Jemen är det ett betydande resultat av vårt arbete. I mars 
2018 deltog vi också under den 37:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève på 
inbjudan av den jemenitiska civilsamhällesorganisation INSAN for Human Rights and Peace. Svenska 
Freds delta i ett sidoevent för att tala om svensk och europeisk vapenexport till de länder som ingår i 
den saudiledda koalitionen i Jemen.  
 
Vi har bistått med information, kunskap och argument till organisationer utanför nätverket, politiker, 
sakkunniga, journalister, studenter m fl bland annat genom vår bok “Den svenska vapenexporten”. 
Boken har under året citerats som källa i riksmedia och forskningsartiklar samt används av studenter, 
journalister, engagerad allmänhet och tjänstemän inom exportkontrollmyndigheter. Boken användes 
som källa för Sveriges Televisions Faktakollen där utrikesminister Margot Wallströms uttalanden om 
export till länder i väpnad konflikt granskades. Leopard förlag tog under året initiativ till en reviderad 
pocketutgåva och finns nu att köpa på bland annat Pocketshop, vilket har resulterat i en ännu större 
spridningseffekt. Vi har genomfört bokföreläsningar och samtal i bland annat Stockholm, Falun, 
Göteborg, Umeå, Växjö och Ulricehamn. Vi har även bidragit till att lyfta vapenexportfrågan till nya 
målgrupper genom att vara rådgivare till tv-serien “Ingen utan skuld”, som hade premiär på Viaplay 
hösten 2018.  
 
Vårt mål att tydliggöra konflikten mellan vapenexporten och andra värden och åtaganden i svensk 
utrikespolitik så som PGU, Agenda 2030 och den feministiska utrikespolitiken och att vapenexport 
lyfts i fler processer och inom fler politikområden har uppnåtts bland annat genom att Svenska Freds 
har deltagit i arbetet inom CONCORD Sverige. Svenska Freds tog tillsammans med IKFF, SAK och 
FN-förbundet fram ett kapitel till PGU-Barometern, en rapport som civilsamhället genom CONCORD 
Sverige ger ut vartannat år, för att utvärdera och belysa regeringens arbete med Politik för Global 
Utveckling (PGU) och Agenda 2030. I  Barometern visade vi återigen att den svenska vapenexporten 
motverkar Politik för Global Utveckling, Sveriges nya regelverk för krigsmateriel garanterar inte att 
svensk vapenexport stoppas till icke-demokratier och andra länder som kränker mänskliga 
rättigheter. I Barometern lyfte vi också att Sverige ännu inte skrivit under FN:s konvention om förbud 
mot kärnvapen, trots den svenska regeringens ambition att bedriva en aktiv nedrustningspolitik. 
Svenska Freds ordförande intervjuades i Ekot med anledning av rapporten. 
 
Vi har fortsatt att uppmärksamma människor som på olika sätt berörts av vapenexport och väpnade 
konflikter. Tre jemenitiska fredsaktivister, Radhya Al Mutawakel,  Afrah Nasser och Abdulsalam Al 
Dahebi, svarade i Pax på frågan om hur de ser på svensk vapenexport till den saudiledda koalitionen 
och Ali Jameel från den jemenitiska organisationen Mwatana deltog tillsammans med bland andra 
Svenska Freds på det fjärde statspartsmötet för FN:s vapenhandelsfördrag, Arms Trade Treaty (ATT) i 
Japan i augusti 2018. Där vittnade han om vapnens konsekvenser i kriget i Jemen. Svenska Freds deltog 
som en del av den globala kampanjen Control Arms som samlar över 3oo 
civilsamhällesorganisationer från hela världen, bland dem Svenska Freds. Kampanjen har sedan 
början av 2000-talet drivit frågan om ett internationellt avtal som skulle reglera vapenhandeln. 
Civilsamhällets roll under statspartsmötet i var att lyfta kontroversiella vapenexportaffärer till olika 
länders delegationer och genom inlägg under konferensen. Vi verkade också för att avtalets parter ska 
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agera och att arbetsgrupperna nästa år ska jobba konkret med hur avtalet används. Svenska Freds 
framhöll att Sverige kan vara en tydlig röst för strikt tolkning av avtalet och att Sverige kan spela en 
viktig roll genom att kritisera de stater som uppenbart devalverar ATT:s värde genom export i strid 
med dess åtaganden. Trovärdigheten i detta ökar markant om Sverige inte självt godkänner 
vapenexport till människorättskränkande regimer. 
 
Den av regeringen tillsatta kärnvapenutredningen sköts på framtiden och därav var någon svensk 
anslutning till det internationella kärnvapenförbudet inte aktuell under 2018. Svenska Freds har under 
året deltagit i möte med UD:s enhet för nedrusting och icke-spridning, det svenska 
kärnvapennätverkets möten samt på ICAN:s kampanjdagar i Genève. Vi har också deltagit i 
mediedebatten i syfte att påverka Sverige att ratificera förbudet, bland annat i P3 Dystopia ”En 
knapptryckning bort”medverkade Svenska Freds ordförande Agnes Hellström och lyfte 
kärnvapenhotet idag och de kopiösa summor som läggs på upprustning och den stora betydelsen av 
det internationella kärnvapenförbudet.  
 
Det prioriterade långsiktiga målet inom verksamhetsområdet fredsbyggande har varit en 
säkerhetspolitik med mänsklig säkerhet som utgångspunkt. Det är ett långsiktigt arbete med att 
förändra normer, attityder och den faktiska politiken. Resultaten på kort sikt har handlat om att ta 
plats i debatten genom debattartiklar, kommunikation i våra egna kanaler, sociala medier och vår 
tidning Pax. Under 2018 stärkte vi Svenska Freds röst i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten 
genom en satsning som möjliggjordes av projektmedel från Folke Bernadotteakademin. Genom 
kampanjen Säkert tog Svenska Freds plats i debatten, knöt nya kontakter och lyckades bygga allianser 
med andra opinionsbildare, experter och organisationer utanför fredsrörelsen som vi tidigare inte 
samverkat med.  Tillsammans med Fryshuset, Sveriges Ungdomsorganisationer LSU, PUSH, Refugees 
Welcome, Make Equal, TNKVRT och institutet för framtidsstudier tog vi fram 8 filmer om alternativa 
perspektiv på säkerhet. Genom att sprida personliga filmer om begreppet säkerhet i samband med vår 
valkampanj kunde vi blanda klassiskt försvarspolitiska frågor med alternativa perspektiv och därmed 
bidra till en bredare och mer demokratisk säkerhetspolitisk debatt. Filmerna har, tack vare samverkan 
med strategiskt utvalda organisationer, nått nya målgrupper och bidragit till att fler nåtts av den 
säkerhetspolitiska debatten.  
 
Som del av kampanjen gjorde vi ett magasin, ett specialnummer av Pax som skickades ut postalt till 
2700 av Svenska Freds medlemmar, 20 debattörer, forskare, författare och kulturarbetare och 20 
journalister. Det digitala magasinet skickades ut till 10 000 mottagare av Svenska Freds nyhetsbrev, 
samtliga politiker i försvarsutskottet samt 140 mediakontakter. Det mediala genomslag i frågan 
inkluderade intervjuer om det europeiska försvarssamarbetet PESCO, försvarsfonden EDF och om 
autonoma vapen. Vi krävde också i en debattartikel på Altinget.se att regeringen agerar i tid och deltar 
i arbetet för ett internationellt förbud mot autonoma vapen. Svenska Freds är medlem i den globala 
kampanjen Campaign to Stop Killer Robots med detta som mål. 
 
Svenska Freds deltog i början av året på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Civilsamhället 
utestängs och förminskas allt mer i den säkerhetspolitiska debatten. Vi deltar på rikskonferensen för 
att få in perspektiv som annars uteblir, bredda debatten, påverka och rapportera från detta slutna 
rum.  

Vi har gjort en satsning på att kommunicera kring den återupptagna värnplikten genom att sprida 
information på hemsidan och i sociala medier. Vi fick under året allt fler frågor från framför allt 
föräldrar till de som kallas till mönstring. Vi arrangerade seminariet ”Återinförd värnplikt- 
konsekvenser för dig som ung” i samarbete med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet- 
IKFF på MR-dagarna i november.  
 
Påverkansarbetet relaterat till internationella projekt har under 2018 handlat om att följa upp och 
driva vidare de frågor vi lyft relaterat till folkrättsbrotten i Myanmar. Vi skrev bland annat ett öppet 
brev till utrikesminister Margot Wallström med anledning av att Sverige i juli 2018 tog över 
ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. Tillsammans med Amnesty, Olof Palmes Internationella 
Center, Civil Rights Defenders och Svenska Burmakommittén m fl uppmanade vi Sveriges regering att 
arbeta för ansvarsutkrävande för folkrättsbrotten i Myanmar.  Vi har gemensamt drivit att Sverige 
måste arbeta för att få till stånd en resolution i FN:s säkerhetsråd som hänför situationen i Burma till 
den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) samt att Sverige verkar för att FN:s 
utredningskommissions slutrapport 2018 beaktas av FN:s säkerhetsråd. Framgångar i arbetet har 
varit att utrikesminister Margot Wallström har sagt att situationen borde hänskjutas till 
brottmålsdomstolen samt att Sverige drivit frågan om en FN-resolution. Sverige bidrog till att 
utredningskommissionen fick informera säkerhetsrådet direkt om slutrapporten vilket var ett viktigt 
steg för att fortsatt hålla frågan om folkrättsbrott i Myanmar högt på säkerhetsrådets dagordning. Vi 
fick till TT kommentera Sveriges tid i säkerhetsrådet, där vi bland annat lyfte arbetet med situationen 
i Myanmar. Artikeln publicerades i ett flertal tidningar, däribland Upsala Nya Tidning, Helsingborgs 
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Dagblad, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Vi har också uppmärksammat och fördömt att 
fredsmanifestationer, där också en av  Svenska Freds samarbetsorganisationer deltog, mötts med våld 
och arresteringar.  Vad det gäller målen att stärka kapaciteten hos våra partnerorganisationer har den 
tidigare programperioden avslutats under året och vi hoppas kunna fortsätta arbetet med några av 
våra partnerorganisationer i en andra programperiod 2019-2021. Vi genomförde under 2018 både 
enskilda och gemensamma partnermöten och tog hjälp av konsulter i både Myanmar och Sverige i 
olika delar av processen.  
 
I vårt kommunikations- och insamlingsarbete var ett av våra prioriterade mål för 2018 en stark och 
bred medial närvaro i våra kärnfrågor och en effektiv och tydlig medlemskommunikation för att 
mobilisera engagemang och skapa opinion. Målsättningen var att få ett större genomslag, t ex minst 
50 nedslag via TT eller ett stort genomslag presenterat i en större tidning/etermedia samt minst en 
debattartikel publicerad i större media per kärnfråga. Vi fick totalt 19 debattartiklar publicerade under 
året varav 11 var Svenska Freds egna artiklar och 7 i samarbete med andra organisationer. Bland de 
större genomslagen räknar vi  en debattartikel publicerad i SvD angående det nya regelverket för 
vapenexporten och i Expressen om kriget i Syrien. Vi har intervjuats ett flertal gånger i Sveriges Radio 
i Ekot, Godmorgon Världen och Studio Ett, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens Nyheter, SVT 
Nyheter, samt i flera andra medier. Vi har även bistått med nyhetsvinklar och fakta till ett flertal 
större artiklar och inslag där Svenska Freds inte syns utåt men som är av stort värde, ibland större 
värde än att vi själva får uttala oss.  
 
Under 2018 fattade kongressen beslut om en organisationsutredning med fokus på det ideella 
engagemanget inom Svenska Freds. Medlemsmötet som hölls i samband med kongressen genererade 
både engagemang och diskussion om vilka normer som finns inom fredsrörelsen, hur vi kan jobba 
mer inkluderande och om den utredning som kongressen beslutat om. Under hösten sattes arbetet 
igång med att kartlägga engagemanget inom Svenska Freds och hur andra organisationer arbetar med 
ideellt engagemang och aktivism. 
 
Under 2018 lanserades en ny hemsida och varumärkesidentitet vilket lett till ökat antal besök och en 
mer automatiserad medlems- och givarhantering. Vi har under 2018 utvecklat hur vi använder sociala 
medier och skapar engagemang. Det har resulterat i en mer målgruppsanpassad kommunikation som 
ska vara lätt för den som stöttar Svenska Freds att dela vidare.  Allt fler människor följer oss på sociala 
medier, nära 21 000 personer följer oss i våra kanaler. Därutöver har Svenska Freds digitala 
nyhetsbrev drygt 10 000 prenumeranter. 
 

Planering, uppföljning och utvärdering  

Verksamhetsuppföljning görs huvudsakligen var fjärde månad i en tertialrapport, då även en analys 
kring resultat, lärdomar och framgångar samt eventuella omprioriteringar i verksamheten görs. 
Uppföljningen görs utifrån i förväg identifierade resultatindikatorer samt via lägesuppdateringar i 
förhållande till målen för året. Ekonomin följs upp med betoning på avvikelserapportering i 
förhållande till beslutad budget. Verksamheten följs därutöver löpande upp vid regelbundna möten 
mellan generalsekreteraren och enskilda anställda och arbetsgrupper av anställda. Vid upprättandet 
av årsredovisningen görs uppföljning och utvärdering av verksamheten som helhet. Styrelsen 
utvärderar också årligen sitt arbete. 

Nyckeltal och indikatorer för våra resultat inkluderar pressklipp, vilket genomslag vi får i media för 
våra budskap, hur stor spridning de får i sociala medier, i vilken omfattning vi lyckas engagera 
allmänheten i våra kampanjaktiviteter och vilket gehör vi får politiskt för de förslag vi driver. Vissa 
aspekter behöver ett längre tidsperspektiv än andra. Detta gäller till exempel vårt påverkansarbete 
som syftar till att åstadkomma samhällsförändring. Påverkansarbete kräver tid, resurser samt envist 
och målmedvetet arbete. Demokratikriteriet i vapenexportlagstiftelsen som Svenska Freds arbetat 
med denad 1990-talet är ett exempel. Ett annat exempel är begreppet ”hållbar fred” länge funnits 
med i Svenska Freds idéprogram som något Svenska Freds vill introducera i diskursen om fred och 
säkerhet. Nu används det i många politiska sammanhang bland annat har regeringen beslutat om en 
svensk strategi för hållbar fred 2017-2022.  
 
För de externt finansierade projekt som Svenska Freds bedriver finns i separata planer och strategier 
väl utvecklade indikatorer för uppföljning av projektens genomförande, mål och delmål och vi arbetar 
kontinuerligt med externa utvärderare.  
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Dagblad, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Vi har också uppmärksammat och fördömt att 
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Resultat och ställning 

Resultatutveckling och väsentliga avvikelser gentemot budget 

Svenska Freds startade 2012 en större satsning på medlemsvärvning genom Face to Face vilket 
genererade ett stort antal nya medlemmar och högre medlemsintäkter. De följande åren låg fokus på 
att upprätthålla ett högt medlemsantal och att öka gåvogivandet till organisationen. Under flera års 
tid hade Svenska Freds högre kostnader än vad som under samma period korrelerat med intäkterna, 
vilket resulterade i ett återkommande negativt verksamhetsresultat. Föreningens egna kapital har 
möjliggjorde dessa investeringar. Under de senaste fem åren har medlemsintäkterna successivt 
minskat. Under 2018 gjordes en nysatsning på insamling och kommunikation. Syftet var att förenkla 
givandet så väl för givaren som administrativt och marknadsföra färre antal alternativ till givande 
med målet att öka intäkterna från insamling från privatpersoner. Från januari till juni pågick därför 
ett intensivt arbete, projektlett av den nyanställda insamlingansvariga, med att ta fram  en ny grafisk 
profil för föreningen och en ny hemsida med bättre tekniska förutsättningar för medlemsvärvning 
och insamling. Denna satsning tog stora personella resurser i anspråk men var en nödvändighet för 
att skapa en plattform för det fortsatta insamlingsarbetet. Först under årets andra halva kunde 
resurser läggas på konkret intäktsgenererande insamlingsarbete såsom till exempel att återuppta 
telemarketing. Med den nya plattformen i drift, insamlingsbrev och en julkampanj ökade antalet 
engångsgåvor jämfört med 2017.  Trots detta nådde vi inte upp till det budgeterade insamlingsmålet 
för året men den grund som lagts under 2018 är avgörande för insamlingsarbetets långsiktiga 
utveckling och resultat.  

Svenska Freds hade ett negativt verksamhetsresultat på -476 tk för året. För detaljerad ekonomisk 
redovisning, se resultat- och balansräkning, samt noter. 

Autogirodragningar medlemsavgifter och gåvor (tkr) 

Årtal  2014  2015  2016  2017  2018  

Kronor (tkr)  3 115  3 011  2 840  2 674  2 504 

       

Utveckling av intäktsslagen medlemsavgifter och gåvor i förhållande till insamlingskostnader 

Årtal  2014  2015  2016  2017  2018 

Medlemsavgifter  1 588  1 427  1 321  1 370  1 362 

Gåvor  2 246  2 389  2 505  2 179  2 273 

Totalt  3 834  3 816  3 827  3 549  3 635 

- Insamlingskostnader  -770  -838  -708  -844  -1 133 

Nettoinsamling  3 065  2 979  3 119  2 704  2 502 

I/K-tal insamling  5,0  4,6  5,4  4,2  3,2 

      

Bidrag från andra organisationer och staten 

Årtal  2014  2015  2016  2017  2018 

Bidrag andra 
organisationer  1 540  153  0  0  0 

Bidrag staten  5 655  11 416  11 661  11 325  6 563 

Totalt  7 195  11 569  11 661  11 325  6 563 
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Resultatutveckling       

Årtal  2014  2015  2016  2017  2018 

Verksamhetsresultat  -420  -290  342  1 081  -476 

Resultat efter finansiella 
poster  276  71  307  1 081  -476 

Balanserat resultat  251  63  289  1068  -500 

      

Eget kapital       

Årtal  2014  2015  2016  2017  2018 

Ändamålsbestämda medel  4 941  4 944  4 960  5 001  5 025 

Balanserat kapital  -1 181  -1 071  -829  239  -261 

 

 
Finansiella instrument 

Svenska Freds har det egna kapitalet placerat i KPA-räntefond, som bedöms uppfylla den av 
centralstyrelsen antagna Placerings- och investeringspolicyn, senast reviderad 2014-09-21. 

Svenska Freds placerar inte kapital i företag eller företagsgrupper som tillverkar eller säljer 
krigsmateriel. Svenska Freds investerar inte heller kapital i verksamheter som producerar tobak, 
pornografi eller alkohol. Gåvor, testamenten och liknande i form av aktier och andra placeringsformer 
som inte överensstämmer med Placerings- och investeringspolicyn, skall avyttras omedelbart för att i 
stället omplaceras i av centralstyrelsen beslutade alternativa placeringar. 

 
Medlemmar och engagemangsformer 

Svenska Freds är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsrörelse. Föreningen 
har i dagsläget sju aktiva lokalföreningar runt om i landet och vid 2018 års slut 6779 individuella 
medlemmar. Med sin medlemsavgift (240 kr/år) bidrar medlemmarna till att stötta det 
opinionsbildande påverkansarbetet samt arbetet med att stärka civilsamhällesorganisationer runt om 
i världen. Vi återrapporterar och berättar kontinuerligt om vårt arbete genom vår hemsida, sociala 
medier, vårt nyhetsbrev och vår medlemstidning Pax. Medlemmarna erbjuds också att delta i 
medlemsaktiviteter som kongress och inspirationsmöten. Lokalföreningsanslutna medlemmar får 
utskick och erbjudande om att delta i lokala aktiviteter som varierar beroende på lokalförening.  

Svenska Freds har sju aktiva lokalföreningar i Göteborg, Lund/Malmö, Nässjö, Stockholm, Tyresö 
(TUFF), Ulricehamn och Örebro. Lokalföreningarna bidrar till verksamheten genom att bland annat 
arrangera lokala aktiviteter, genom inspirations- och kunskapsspridning i form  seminarier, samtal 
och manifestationer. Det lokala engagemanget ökar våra möjligheter att stärka vår legitimitet, sprida 
kunskap om våra frågor, påverka, förändra och utveckla verksamheten.  

De medel som samlas in av lokalföreningarna tillfaller dem. Lokalföreningarna kan besluta att dessa 
medel ska tillfalla riksorganisationen, antingen i form av en gåva, en ändamålsbestämd gåva eller ett 
bidrag. Riksorganisationen stöder lokalföreningarna ekonomiskt genom att en del av 
medlemsavgifter och gåvor inkomna specifikt inom områden som har en aktiv förening, utbetalas för 
att stödja ett aktivt lokalt fredsarbete. För att utbetalning till lokalförening ska kunna ske måste 
lokalföreningen ha skickat in årsmötesprotokoll och räkenskaper för det gångna året till 
riksorganisationen samt ha en aktiv styrelse. Likaså måste lokalföreningarna följa 
riksorganisationens idé- och handlingsprogram, stadgar samt andra styrdokument och riktlinjer. 

Fadder mot vapenexport och minor är en givarform som innebär ett öronmärkt månadsgivande till 
Svenska Freds. Vid årsskiftet hade Svenska Freds 186 faddrar mot vapenexport och minor. Svenska 
Freds har även närmare 300 Faddrar för Fred, månadsgivare som med valfritt belopp utan 
öronmärkning stöttar hela Svenska Freds verksamhet. Fadder för Fred är en gåvoform som infördes 
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efter ett förslag till Svenska Freds kongress 1979. De senaste åren har inga särskilda kampanjer för att 
rekrytera Faddrar för Fred eller Faddrar mot vapenexport och minor genomförts. 

Påtryckare för Fred är en engagemangs- och givarform där individer skickar två vykort två till fyra 
gånger om året till av Svenska Freds utvalda makthavare eller organisationer som har bidragit till att 
skapa hållbar fred (ros), eller som på något vis har motverkat detta arbete (ris). Vid årsskiftet hade 
Svenska Freds 264 Påtryckare för Fred. 

Utöver det ideella arbetet i lokalföreningarna har Svenska Freds under året haft ett antal personer som 
i olika utsträckning arbetat volontärt med olika uppdrag. Med undantag för ordföranden arbetar 
centralstyrelsen ideellt. Ledamöter från styrelsen har utöver sitt formella styrelseuppdrag bidragit till 
verksamheten bland annat genom att delta i interna arbetsgrupper och på internationella resor. Inom 
verksamhetsområdet nedrustning hade Svenska Freds under 2018 två praktikanter.  

Svenska Freds utbildningsverksamhet bestod under 2018 av seminarier och föreläsningar i skolor, 
lokalföreningar, för andra organisationer, ungdomsförbund och nätverk samt för beslutsfattare och 
andra makthavare. Svenska Freds genomförde under året också boksamtal på olika orter kring vår bok 
“Den svenska vapenexporten”. 
 
 

Hållbarhetsupplysningar    
Svenska Freds strävar efter att vara en hållbar organisation, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi 
strävar efter att minimera miljöpåverkan och vara en klimatmedveten organisation där vi föregår med 
gott exempel genom vårt sätt att bedriva verksamheten. Ekologisk hållbarhet ska vägas in i  alla 
sammanhang, till exempel vid resor, val av livsmedel, leverantörer och inköp av utrustning. Riktlinjer 
för detta finns formulerat i organisationens personalpolicy och uppförandekod. Telefonmöten och 
videokonferenser rekommenderas för att undvika onödigt resande. Huvudregeln vid resor är att i 
största möjliga utsträckning välja ett klimatsmart alternativ som tåg. Vid inköp ska om möjligt det 
alternativ som i sin produktion tagit hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter väljas. På 
arrangemang som Svenska Freds anordnar är vegetarisk mat norm.  

Till de sociala aspekterna av hållbarhet hör en arbetsmiljö och arbetsplatskultur som främjar ett 
hållbart arbetsliv för anställda och förtroendevalda. Grunden för ett mer systematiskt 
arbetsmiljöarbete lades 2014 genom att Svenska Freds styrelse introducerade en årlig 
medarbetarundersökning. Utifrån resultaten av de genomförda medarbetarundersökningarna har 
handlingsplaner tagits fram och arbetshälsa har varit högt prioriterat för Svenska Freds de senaste tre 
åren. Specifika mål för en hållbar och hälsosam arbetssituation för alla anställda har funnit med i 
verksamhetsplanerna. 2015 infördes även ett friskvårdsbidrag utöver den friskvårdstimme alla 
anställda på Svenska Freds har rätt till. En ny personalhandbok antogs under 2017 för att tydliggöra 
arbetsvillkor och främja arbetshälsan.  

Svenska Freds är anslutet till Arbetsgivaralliansen och följer deras kollektivavtal för ideella och 
idéburna organisationer. Kompetensutveckling uppmuntras aktivt och sker framför allt genom 
seminarier och utbildningsinsatser som finns att tillgå i organisationens nätverk, via medlemskap i 
andra organisationer och via myndigheter som Sida och FBA.  

Årliga löne- och medarbetarsamtal genomförs och följs upp av generalsekreteraren med övrig 
anställd personal. Vice ordförandena har motsvarande samtal med generalsekreteraren och ett 
medarbetarsamtal med ordföranden. 

Svenska Freds arbetar för jämställdhet och mångfald vid rekrytering av såväl anställd personal som 
förtroendevalda, medlemmar och andra som aktivt deltar i vår verksamhet och våra aktiviteter. Inga 
former av diskriminering eller trakasserier accepteras och detta finns nedtecknat i Svenska Freds 
uppförandekod som reviderades 2018. 

Styrelsen som valdes vid kongressen 2018 utgjordes av sju kvinnor (varav två suppleanter) och tre 
män (varav en  suppleant).  

Vi har en relativt jämn könsfördelning i vår medlemsbas där ca 54 procent identifierar sig som 
kvinnor och 46 procent som män.  
 

 
Framtida utveckling 

Svenska Freds ska vara en relevant och inkluderande fredsrörelse som förändras med vår omvärld. 
Den framtida organisationsutvecklingen inkluderar frågan om ideellt engagemang och aktivism inom 
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föreningen. Centralstyrelsen ska utifrån beslut på kongressen 2018  lägga fram rekommendationer till 
kongressen 2020 kring att stärka det ideella engagemanget inom föreningen och vilka förändringar 
som skulle behövas för att bidra till att uppnå detta. 

I och med att värnplikten har återaktiverats och antalet inpliktade ska fördubblas under kommande år 
ökar sannolikheten att fler unga kommer att vara i behov av stöd och hjälp för att vapenvägra, 
totalvägra eller avbryta påbörjad militärtjänstgöring. Vi ser redan nu att ett ökande antal unga och 
vårdnadshavare tar kontakt med oss på Svenska Freds med frågor och oro. Utifrån Svenska Freds 
erfarenhet och historia och det ökade behovet kommer frågan att prioriteras de kommande åren. 
 

Förvaltning 

Svenska Freds håller kongress vartannat år och åren mellan kongresserna kan inspirationsmöten 
hållas för föreningens medlemmar. Kongressen är föreningens högsta beslutade organ och hålls en 
gång vartannat år. Medlemmarna fattar då beslut om inkomna förslag och väljer en centralstyrelse 
som är ansvarig för verksamheten mellan kongresserna. Idéprogrammet är föreningens grund och 
alla som håller med om innehållet kan bli medlemmar. Kongressen beslutar också om ett 
handlingsprogram som styr vad föreningen ska fokusera på de närmaste fyra åren. 
Handlingsprogrammet ligger sedan till grund för Svenska Freds verksamhetsplan. 
 
Vid kongressen 2018 valdes sju ledamöter inklusive ordförande samt tre suppleanter till 
centralstyrelsen, för en period av två år.  

Presidiet, motsvarande en ledningsgrupp, består av ordföranden och de två vice ordförandena samt 
generalsekreteraren och är högsta beslutande instans mellan föreningens centralstyrelsemöten.  

Under 2018 hölls sammanlagt sju styrelsemöten. Närvaron och beslutsmässigheten har under året 
varit god. 

Styrelsens sammansättning 2016-2018 och närvaro på styrelsemöten 2018 fram till kongressen: 
 

Namn  Född  Sysselsättning  Vald för perioden  Närv
aro 
2018 

Agnes  Hellström   
Ordförande 

1979  Ordförande för Svenska Freds, 
författare och journalist 

2016 – 2018 (nyvald)  3/3 

Amanda  Sundberg 
Vice ordförande 

1985  Marknads- och omvärldsanalytiker, 
1177 Vårdguiden (SLL)  2016  – 2018 (omvald)  3/3 

Mikael  Botnen Diamant
Vice ordförande 

1975  Frilanskonsult, projektledare för 
"Sida Alumni" 

2016 – 2018 (omvald)  2/3 

Rolf  Lindahl  
Ledamot 

1970  Kampanjledare, Greenpeace  2016  – 2018 (omvald)  2/3 

Liber  Rodriguez Florez 
Ledamot 

1974  Service and Object Manager, 
PostNord  AB  2016  – 2018 (omvald)  2/3 

Therese  Leijon   
Ledamot 

1985  Enhetschef Social delaktighet, Röda 
Korset  2016  – 2018 (omvald)  1/3 

Sara Farhoudi   
Ledamot 

1986  Kommunikationsstrateg  2016  – 2018 (nyvald)  3/3 

Adam  Reuterskiöld 
Suppleant 

1972  Copywriter, Åkestam Holst  2016  – 2018 (omvald)  2/3 

Kajsa  Johansson    
Suppleant 

1979  Doktorand  2016  – 2018 (nyvald)  3/3 

Sofia  Hultqvist  
Suppleant 
 
 
 
 
 
 

1983  Projektledare, Fojo Media   Institute  2016  – 2018 (nyvald)  2/3 
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föreningen. Centralstyrelsen ska utifrån beslut på kongressen 2018  lägga fram rekommendationer till 
kongressen 2020 kring att stärka det ideella engagemanget inom föreningen och vilka förändringar 
som skulle behövas för att bidra till att uppnå detta. 

I och med att värnplikten har återaktiverats och antalet inpliktade ska fördubblas under kommande år 
ökar sannolikheten att fler unga kommer att vara i behov av stöd och hjälp för att vapenvägra, 
totalvägra eller avbryta påbörjad militärtjänstgöring. Vi ser redan nu att ett ökande antal unga och 
vårdnadshavare tar kontakt med oss på Svenska Freds med frågor och oro. Utifrån Svenska Freds 
erfarenhet och historia och det ökade behovet kommer frågan att prioriteras de kommande åren. 
 

Förvaltning 

Svenska Freds håller kongress vartannat år och åren mellan kongresserna kan inspirationsmöten 
hållas för föreningens medlemmar. Kongressen är föreningens högsta beslutade organ och hålls en 
gång vartannat år. Medlemmarna fattar då beslut om inkomna förslag och väljer en centralstyrelse 
som är ansvarig för verksamheten mellan kongresserna. Idéprogrammet är föreningens grund och 
alla som håller med om innehållet kan bli medlemmar. Kongressen beslutar också om ett 
handlingsprogram som styr vad föreningen ska fokusera på de närmaste fyra åren. 
Handlingsprogrammet ligger sedan till grund för Svenska Freds verksamhetsplan. 
 
Vid kongressen 2018 valdes sju ledamöter inklusive ordförande samt tre suppleanter till 
centralstyrelsen, för en period av två år.  

Presidiet, motsvarande en ledningsgrupp, består av ordföranden och de två vice ordförandena samt 
generalsekreteraren och är högsta beslutande instans mellan föreningens centralstyrelsemöten.  

Under 2018 hölls sammanlagt sju styrelsemöten. Närvaron och beslutsmässigheten har under året 
varit god. 

Styrelsens sammansättning 2016-2018 och närvaro på styrelsemöten 2018 fram till kongressen: 
 

Namn  Född  Sysselsättning  Vald för perioden  Närv
aro 
2018 

Agnes  Hellström   
Ordförande 

1979  Ordförande för Svenska Freds, 
författare och journalist 

2016 – 2018 (nyvald)  3/3 

Amanda  Sundberg 
Vice ordförande 

1985  Marknads- och omvärldsanalytiker, 
1177 Vårdguiden (SLL)  2016  – 2018 (omvald)  3/3 

Mikael  Botnen Diamant
Vice ordförande 

1975  Frilanskonsult, projektledare för 
"Sida Alumni" 

2016 – 2018 (omvald)  2/3 

Rolf  Lindahl  
Ledamot 

1970  Kampanjledare, Greenpeace  2016  – 2018 (omvald)  2/3 

Liber  Rodriguez Florez 
Ledamot 

1974  Service and Object Manager, 
PostNord  AB  2016  – 2018 (omvald)  2/3 

Therese  Leijon   
Ledamot 

1985  Enhetschef Social delaktighet, Röda 
Korset  2016  – 2018 (omvald)  1/3 

Sara Farhoudi   
Ledamot 

1986  Kommunikationsstrateg  2016  – 2018 (nyvald)  3/3 

Adam  Reuterskiöld 
Suppleant 

1972  Copywriter, Åkestam Holst  2016  – 2018 (omvald)  2/3 

Kajsa  Johansson    
Suppleant 

1979  Doktorand  2016  – 2018 (nyvald)  3/3 

Sofia  Hultqvist  
Suppleant 
 
 
 
 
 
 

1983  Projektledare, Fojo Media   Institute  2016  – 2018 (nyvald)  2/3 
  

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
802001-0602  
 

Styrelsens sammansättning 2018-2020 och närvaro på styrelsemöten från och med kongressen fram 
till 2018 års slut: 
 

Namn  Född  Sysselsättning  Vald för perioden  Närvaro 
2018 

 

Agnes Hellström 
Ordförande 

1979  Ordförande för Svenska Freds, 
författare och journalist  2018  – 2020 (omvald)  5/5 

Maj-Lis  Follér 
Vice ordförande 

1946  Docent vid Göteborgs Universitet  2018 – 2020  (nyvald)  4/5 

Henrik  Fröjmark 
Vice ordförande 

1976  VD Rättviseförmedlingen   2018  – 2020  (nyvald)  3/5 

Petra  Lind   
Ledamot 

1990  Projektledare Kommunikation och 
insamling, Röda Korset  2018  – 2020  (nyvald)  4/5 

Liber Rodriguez Florez 
Ledamot 

1974  Service and Object Manager, 
PostNord AB  2018  – 2020 (omvald)  4/5 

Camilla  Orjuela  
Ledamot 

1972  Forskare freds- och utvecklingsfor- 
skning, Göteborgs universitet  2018  – 2020  (nyvald)  4/5 

Tora Törnqvist   
Ledamot 

1991  Verksamhetsutvecklare, NÄTVERKET 
Idéburen sektor Skåne 

2018  – 2020  (nyvald)  4/5 

Cilla  Månsson   
Suppleant  1985  Analytiker och projektledare Kantar 

Sifo  2018  – 2020  (nyvald)  5/5 

Morteza  Eslahchi   
Suppleant 

1984  Doktorand Stockholm universitet  2018  – 2020  (nyvald)  4/5 

Sofia Hultqvist   
Suppleant 

1983  Projektledare Fojo Media Institute  2018 – 2020 (omvald)  4/5 

Samtliga styrelseledamöter förutom ordföranden arbetar oarvoderat. Ordföranden arvoderades till 
80% med ett arvode på 30 000 kr/månad baserat på en heltidsarvodering fram till kongressen i maj 
2018 och till 100% med ett arvode på 31 200 kr/månad efter kongressen. Generalsekreterarens lön 
uppgick till 39 350kr/månad efter 2018 års lönerevidering.  
 
Kongressen 2018 valde Clara Hamrén, Anna Widmark och Sara Farhoudi till ordinarie ledamöter i 
Svenska Freds valberedning, samt Rolf Lindahl och Anna Ek till suppleanter. 
 
Kongressen valde även, för en period av två år, auktoriserad revisor Johan Andersson och som 
auktoriserad revisorssuppleant, Johanna Hellström, båda från Grant Thornton samt som 
föreningsrevisor Anders da Silva, Svenska Freds Göteborg  och som föreningsrevisorsuppleant Hanna 
Mattsson, Stockholms Fredsförening. 

Svenska Freds har ett kansli med anställd personal, under 2018 motsvarande ca 9 heltidstjänster. 
Kansliet leds av generalsekreteraren och ansvarar för att verksamheten genomförs enligt kongressens 
och styrelsens beslut. Kansliet ger stöd till lokalföreningar och enskilda medlemmar. All personal 
samt ordföranden har kontoret i Stockholm som huvudsakligt tjänstgöringsställe. 
 

 
Övrig information 
 
Svenska Freds innehar fyra 90-konton under Svensk Insamlingskontroll och är med på Givarguidens 
Gröna lista. 901-0851 (huvudkonto, Bankgirot), 900-4193 (huvudkonto, Bankgirot), 90 10 85-1 
(underkonto, Plusgiro) och 90 04 19-3 (underkonto, Plusgiro). 

Svenska Freds hemsida www.svenskafreds.se uppdateras löpande för att beskriva verksamheten. På 
hemsidan finns också Fredstidningen Pax att läsa.  

Svenska Freds är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och uppfyller deras 
kvalitetskod.  

Svenska Freds utser en ledamot till insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna. Ledamoten representerar 
dock inte Svenska Freds. 
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Resultaträkning
(Belopp i tkr)

Verksamhetsintäkter Not 2018 2017

Medlemsavgifter 1 362 1 370
Gåvor 2,7 2 273 2 179
Bidrag 2 6 563 11 325
Nettoomsättning 0 0
Övriga intäkter 151 234

Summa verksamhetsintäkter 10 349 15 108

Verksamhetskostnader 3,4
Ändamålskostnader -8 926 -12 775
(varav medlemskostnader) -605 ---
Insamlingskostnader -1 133 -844
Administrationskostnader -766 -407

(varav medlemskostnader) -276 ---
Summa verksamhetskostnader -10 825 -14 027

Verksamhetsresultat -476 1 081

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 5 0 0
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -1

Summa resultat från finansiella investeringar 0 -1

Resultat efter finansiella poster -476 1 081

Årets resultat -476 1 081

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -476 1 081

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 0 0

Ändamålsbestämning av medel -24 -13

Kvarstående belopp för året/balanserat resultat -500 1 068
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Balansräkning
(Belopp i tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara 8 298 76

298 76
Matriella anläggningstillgångar
Inventarier 9 50 18
Nedlagda utgifter på annans fastighet 9 21 5

71 23
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 425 425
Andra långfristiga fordringar 11 0 0

425 425

Summa anläggningstillgångar 794 524

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror 0 0
Förskott till leverantör 0 0

0 0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 61
Övriga fordringar 96 2 958
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 199 152

307 3 171
Kassa och bank 4 546 7 774

Summa omsättningstillgångar 4 852 10 945

Summa tillgångar 5 646 11 469

(Belopp i tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel, ändamålet A - J 5 025 5 001
Balanserat kapital -261 239

4 765 5 240

Långfristiga skulder 13
Övriga skulder 7 32

7 32

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 101 79
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 14 0 4 841
Övriga skulder 31 15
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 743 1 262

874 6 197

Summa eget kapital och skulder 5 646 11 469
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Förändring av eget kapital
(Belopp i tkr)

Ingående 
balans

Ändamåls-
bestämt av 
givare

Ändamåls-
bestämt av 
styrelsen

Ändamåls-
bestämt av 
årsstämman

Utnyttjande Årets resultat
Utgånde 
balans

A
143 -5 0,70 138

B
0,39 0,002 0

C 40 0,20 40

D 64 16 0,41 81

E 559 3 562

F 222 26 -19 1 231

G 25 25

H 31 31

I 40 40

J 3 877 3 877
Balanserat 
resultat 239 -500 -261
Totalt eget 
kapital 5 240 16 0 26 -24 -495 4 765

Makarna Nils och Signe Eldh-Ekblads fredspris, att årligen delas ut.
Holger Erikssons fond och fredspris, att årligen uppmärksamma före- 
ningsmedlemmar som i många år verkat för Svenska Freds i stiftarens

anda.
Carl Lindhagens Jubileumsfond, vart fjärde år utdelas stipendier till freds-
intresserade ungdomar för  deltagande i internationella kurser med mera

utomlands.
Börjes Fredsfond, att uppmärksamma fredsaktiva, i första hand ungdom-
mar, som ämnar göra eller gjort utomordentliga isatser för freden.
Fredsfonden, syftet är att stödja forskning och arbete för att föregripa och
förebygga väpnade konflikter.
Kampfonden för frigörelse från militarism, kan användas för stöd till bl a 
vapenvägrare och till utåtriktat fredsarbete inom Svenska Freds.
Fond till minne av Holger Eriksson och Fredsmonumentet, att användas 

till restaurering av Fredsmonumentet i Morokullen eller till annan verk-  
samhet inom Svenska Freds som har koppling till Fredsmonumentet
och Fredsplatsen.
Nanny Johanssons fond, användas för ordnande av fredsmöten och före- 
drag med mera och går direkt till Svenska Freds varje år.

Petterssonska Donationsfonden och E A Lindbloms fond, dessas avkast-
ning ska användas till föreningens verksamhet utan några särskilda före-

skrifter.
Arvsfonden till Minne av Harry Johansson, makarna Johansson, Maja 
Hellgren, Henning Johansson och Ivan Martin, avkastningen ska 
användas i föreningens verksamhet.

Ändamålsbestämda medel A: 
Ändamålsbestämda medel B:

Ändamålsbestämda medel C:

Ändamålsbestämda medel D:

Ändamålsbestämda medel E:

Ändamålsbestämda medel F:

Ändamålsbestämda medel G:

Ändamålsbestämda medel H:

Ändamålsbestämda medel I:

Ändamålsbestämda medel J:
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s 
styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Verksamhetsintäkter värderas, om inget annat anges, till verklig värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas. 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i insamlingsorganisationen och redovisas 
vid inbetalning från medlem och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.  

Gåvor avser främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Bidrag betecknar medel som 
erhållits av externa bidragsgivare/institutionella givare efter ansökan, där det finns vissa villkor som 
föreningen måste uppfylla och där det finns återbetalningsskyldighet till motparten om villkoren inte 
uppfylls. Gåvor redovisas normalt enligt kontantprincipen. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren 
för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att 
erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader för t. ex administration 
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 

Övriga intäkter avser intäkter som inte är primära för organisationen, som t.ex föreläsningsarvoden. 

Ändamålskostnader anses vara samtliga kostnader förknippade med verksamhetsområdena 
Fredsbyggande, Nedrustning samt Organisation inklusive kommunikation. 

Insamlingskostnader är alla sådana som direkt eller indirekt kan förknippas med skäliga och verkliga 
fundraisingkostnader. 

Administrativa kostnader är alla sådana kostnader som inte skäligen kan fördelas ut på 
huvudverksamhetensområdena eller påföras insamlingsverksamheten, utan torde vara 
nettokostnaden för den fasta administrationen. 

Leasingavtal redovisas linjärt under leasingperioden. 

Ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster. Pensionsavgifterna redovisas som en kostnad det år pensionen tjänas in. 

I balansräkningen värderas tillgångar, skulder och avsättningar till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges nedan. 

Materiella och immateriella tillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar 
enligt plan (och nedskrivningar). För immateriella tillgångar är avskrivningstiden 5 år och för 
materiella tillgångar 4 år. 

Finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta transaktionsavgifter. 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. 
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Not 2 Insamlade medel
(Belopp i tkr)

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2018 2017
Insamlade medel
Allmänheten 2 253 2 115
Företag 20 64
Andra organisationer 0 0
Summa gåvor som redovisats i resultaträkningen 2 273 2 179

Bidrag som redovisats som intäkt 2018 2017
Insamlade medel
Andra organisationer 0 0
Summa insamlade medel 0 0

Offentliga bidrag
Sida 4 807 9 458
Folke Bernadotteakademin 1 654 1 868
Arbetsförmedlingen 102 0
Summa offentliga bidrag 6 563 11 325

Summa bidrag som redovisats som intäkt 6 563 11 325

Totala insamlade medel består av följande: 2018 2017
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 2 273 2 179

Bidrag som redovisats som intäkt 6 563 11 325
Summa insamlade medel 8 836 13 504
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Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medelantalet anställda
Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Sverige 9 1 8 1
Totalt 9 1 8 1

Antal på 
balansdagen

Varav män Antal på 
balansdagen

Varav män

Styrelse ledamöter 7 2 7 3
Generalsekreterare och andra ledande 
befattningshavare 1 0 1 0

(Belopp i tkr) 2018 2017
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare 827 762
Övriga anställda 2628 2 177
Totala löner och ersättningar 3 455 2 939

Sociala kostnader 1367 1 172
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) (224) (191)
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 4 821 4 111

Avtal om avgångsvederlag

Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående

Löner och andra ersättningar fördelade per land

Finns ej några sådana.

Den verksamhet Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen bedriver i projektform i andra länder sker 

i samverkan med samarbetsorganisationer och dessas personal.

Könsfördelning bland styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018 2017

2018 2017

Av pensionskostnaderna avser 45 tkr (39 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare. 

Varken någon i styrelsen, generalsekreteraren eller annan anställd har avtal om avgångsvederlag.
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Not 4 Leasing

Not 5 Resultat från  övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

2018 2017
Utdelningar 0,0055 * 0,0053 *
Räntor 0,00 0,00
Realisationsresultat vid försäljningar 0,00 0,00
Nedskrivningar 0,00 0,00
Återföringar av nedskrivningar 0,00 0,00
Summa 0,01 0,01

* Avser SAAB B 1 st.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017
Utdelningar 0,00 0,00
Räntor 0,02 -0,02
Realisationsresultat vid försäljningar 0,00 -0,63
Nedskrivningar 0,00 0,00
Återföringar av nedskrivningar 0,00 0,00
Summa 0,02 -0,65

Not 7 Exeptionella intäkter och kostnader

2018 2017
Anonym gåva 0 100
Summa 0 100

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen leasar kontorslokalen på Polhemsgatan 4 i Stockholm.
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2019 och är möjligt att förlänga tvåårsvis i taget. Lokalen hyrs inklude-
rar uppvärmning och vatten. Det står föreningen att sköta renoveringsbehov och underhåll av lokalen.
Med Citedo har organisationen under 2018 förlängd leasingavtal för en skrivare. Detta avtal löper
med 36 mån. Uppsägning av avtalen kan ske tre månader innan avtalenstidens slut.



35

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
(Belopp i tkr)

Balanserade utgifter för programvara 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 333 333

Årets aktiverade utgifter 362 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 694 333

Ingående avskrivningar -257 -191
Årets avskrivningar -139 -67

Utgående ackumulerade avskrivningar -396 -257

Utgående redovisat värde 298 76

Not 9 Materiella anläggningstillgångar
(Belopp i tkr)

Inventarier och verktyg 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 219 234
Inköp 20 6
Försäljning och utrangeringar -40 -22
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 199 219

Ingående avskrivningar -206 -184
Försäljningar och utrangeringar 39 19
Årets avskrivningar -14 -41
Utgående ackumulerade avskrivningar -181 -206

Utgående redovisat värde 18 12

Installationer 2018 2017
(Belopp i tkr)

Ingående anskaffningsvärde 45 41
Inköp 25 4
Försäljning och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 45

Ingående avskrivningar -40 -29
Årets avskrivningar -9 -11
Utgående ackumulerade avskrivningar -50 -40

Utgående redovisat värde 21 5

Datorer 2018 2017
(Belopp i tkr)

Ingående anskaffningsvärde 103 120
Inköp 42 0
Försäljning och utrangeringar -38 -17
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 107 103

Ingående avskrivningar -98 -103
Försäljningar och utrangeringar 35 16
Årets avskrivningar -13 -11
Utgående ackumulerade avskrivningar -76 -98

Utgående redovisat värde 31 6

Utgående totalt värde anläggningstillgångar 369 99
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Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
(Belopp i tkr) 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 425 425
Förvärv 0 0
Försäljningar 0 0
Utgående anskaffningsvärde 425 425

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivning 0 0
Återföringar av nedskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 425 425

Specifikation av värdepapper, antal aktier Redovisat värde Redovisat värde

SAAB, 1 st 0,19 0,19
Summa 0,19 0,19

Not 11 Andra långfristiga fordringar
(Belopp i tkr) 2018 2017
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Tillkommande fordringar 0 0
Amorteringar, avgående fordringar 0 0
Utgående anskaffningsvärde 0 0

Utgående redovisat värde 0 0

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
(Belopp i tkr) 2018 2017
Förutbetalda hyror 76 74
Handelsbanken 2 1
Citedo 12 10
Sector Alarm AB/Larmatic 1 3
Posten (portomaskin) 13 3
Space2U 1 1
Forum Syd 0 8
Telia 0 6
Kommed AB 6 10
Com Hem AB 1 1
SMS gåvor juli-december 0 1
Författarcentrum Öst 0,4 0,4
Folk och Försvar 4 7
Fora 1 2
River Cresco AB 8 0
FAR Akademi 1 0
Riksbanken 28 25
Övriga poster 47 0

Summa 199 152
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Not 13 Långfristiga skulder

Not 14 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
(Belopp i tkr)

2018 2017
Folke Bernadotteakademin 0 34
Sida: 0 4 807

Summa 0 4 841

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018 2017
Upplupna räntekostnader 0 0
Semesterlöner 454 505
Upplupna sociala avgifter 77 73
Övriga poster:
Övriga interimsskulder 142 597
Medlemsavgifter avseende nästföljande år 5 12
Personalens källskatt 65 54
Skulder till personal 0 21

Summa 743 1 262

Not 16 Ställda säkerheter

Svenska Freds kontor på Polhemsgatan 4 i Stockholm.

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I början av januari 2019 beslutade Länsstyrelsen att 6 av fonderna Svenska Freds förvaltar skulle

registreras som stiftelser. Ytterligare tre ska registreras som stiftelser under 2019. 

Svenska Freds har även för 2019 inom ramen för Fredsmiljonen beviljats ett större verksamhetsbidrag av 

Folke Bernadotteakademin samt ett projektbidrag inom anslaget projektbidrag Sverige.

Av långfristiga skulder förfaller inga till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

I posten ingår skulder avseende offentliga bidrag (Sida och andra myndigheter) med 0 kr.
Alla villkor avseende erhållna offentliga bidrag 2018 är uppfyllda.

Bankgaranti (Handelsbanken) på 132 000 kr utställd till Brf Bigarråträdet 2 (hyresvärd), avseende 
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STÖD OSS PÅ DITT SÄTT
svenskafreds.se/stod-oss/
 —

SVENSKA FREDS
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om 

att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska 

medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och 

påverka politiker.


