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Press- och yttrandefriheten hotas på många olika 
sätt runt om i världen. Vissa länder har slutat låtsats 
och har kastat sig handlöst ner i det mörker som 
åsikts- och yttrandeförtryck innebär.

Yttrandefrihet är den viktigaste rättighet vi har. Inte bara 
för att den adresserar ett mänskligt behov, utan för att 
den är instrumentell för alla andra rättigheter och grun-
den till ett stabilt samhälle. Det är också det bästa sättet 
vi känner till att tidigt korrigera misstag och exponera 
oegentligheter i våra strukturer. Men yttrandefriheten ut-
manar oss också. Det är nämligen precis det vi avskyr 
mest som behöver vårt största skydd. Yttrandefrihet är 
grunden till att journalistik, i den bemärkelse vi menar, 
överhuvudtaget kan existera. 

Förra året var svårt för journalistik runt om i världen. Sy-
rien var det dödligaste landet för journalister – igen. Ing-
en del av landet är säker för journalister och många har 
tvingats fly eller försörja sig på något som inte sätter en 
måltavla på ryggen. Men även andra länder är farliga.

Mexiko är världens näst dödligaste land för journalis-
ter i världen. Det är första gången på många år som ett 
land där det inte råder öppen väpnad konflikt återfinns 
på topp-fem. I Mexiko är det korruptionen som styr. 
Knarksyndikaten är oändligt mäktiga och har förgrening-
ar långt upp i politik och rättsväsende. Övergrepp mot 
journalister går utan straff och förövarna lär sig att det är 
ett effektivt sätt att slippa granskning. 

Situationen i Turkiet har fortsatt försämras under året 
och landet går inte längre att betrakta som en rätts-
stat. Landets konstitutionsdomstol är satt ur spel och 
de summariska fängelsedomarna mot journalister, under 
förespegling att journalisterna skulle vara terrorister, är 
verk av en politisk despot. 

President Erdogan har mycket metodiskt arbetat för att 
tysta sina kritiker. Medier har stängts eller övertagits av 
ägare lojala till regimen. Ett stort antal journalister har 
gripits och hållits häktade i mer än 18 månader i väntan 
på rättegång. I skrivande stund börjar domarna komma 
och utfallet är skrämmande; livstids fängelse; sju år och 
tre månader i fängelse; sex år i fängelse. Journalisterna, 
menar domstolarna, är medlemmar av terrororganisatio-
ner. 

Genompolitiserade processer och summariska rät-
tegångar tystar enskilda journalister, men det är god-
tyckligheten och de drakoniska lagarna som tystar jour-
nalistiken. Självcensuren skjuter i höjden och samtalet 

begränsas. För regimen är det naturligtvis att föredra. 
Full effekt utan behöva gripa, åtala och fängsla varje en-
skild journalist. Det är ett cyniskt sätt att dra åt snaran 
för det öppna samhället, men tyvärr inte heller en ovanlig 
metod för att bli fri från kritik bland ledare som saknar 
skrupler.

Slutet på detta verksamhetsår markerar också slutet 
på mina år som ordförande för Reportrar utan gränser i 
Sverige. Det har varit en ynnest att få arbeta med dessa 
frågor och företräda organisationen i allsköns samman-
hang. 

Jag tackar för förtroendet jag har fått. Jag vill också 
tacka alla som stött oss under mina år. Ett särskilt tack 
också till föreningens alla fantastiska styrelseledamöter, 
nuvarande och tidigare, som kämpar för att göra världen 
till en lite högljuddare plats. 
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FÖRTROENDEVALDA 2017

Stängd dörr till Eritrea. Vi har arbetat med att få Dawit Isaak frisläppt under många år. Det mesta arbetet är juridiskt och tungt. En an-
nan, högst symbolisk, rutin är att organisationerna som arbetar för hans frihet lämnar brev till Eritreanska ambassaden varje tisdag.



Reportrar utan gränser har under året arrangerat flertalet aktiviteter som riktat 
sig mot en bred allmänhet eller speciellt intresserade. Under det senaste verk-
samhetsåret har föreningen hållt flera seminarier där vi har diskuterat frågor som 
rör press- och yttrandefrihet. 

Vi har delat ut vårt årliga pressfrihetspris för att sätta särskilt fokus på en person 
som har gjort synnerliga insatser för journalistik. 

Reportrar utan gränser har också ett mål att synas i den offentliga debatten för 
att föra fram vår syn på de utmaningar som världen står inför och samtidigt dela 
med oss av den kunskap som vi bär med oss efter flera decenniers erfarenhet. 
Organisationens genomslag är mycket stort och förekommer som en självklar 
röst i diskussionen om press- och yttrandefrihetsfrågor i Sverige.

Viktigare seminarier
I samband med utdelningen 
av föreningens pressfrihets-
pris, på den Internationella 
dagen för pressfrihet, den 3 
maj, som tilldelades den af-
ghanska journalisten Nadja 
Ayubi, hölls ett seminarium 
på Dansmuséet i Stockholm. 
Pristagaren själv kunde inte 
medverka, men panelsam-
talet kretsade kring de sto-
ra svårigheter som finns att 
rapportera från Afghanistan. 
Paneldiskussionen gästa-
des av journalisterna Khazar 
Fatemi, Urban Hamid och 
Massoud Qiam. Samtalet 
modererades av Anna Ek 
från Svenska Afghanistan-
kommittén.

Genom ett samarbete med 
Bokmässan och Medieda-
garna i Göteborg, som för 
första gången arrangerades 
samtidigt i år, anordnade 

VI VERKAR
SÅ ATT DET SYNS1

Mediedagarna/Bokmässan: Journalistförbundets Jonas Nordling samtalar med Ginna Lind-
berg från Sveriges Radio och Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser.



Najiba Ayubi har över 25 års erfarenhet av att rapportera i Afghanistan. Hon har arbetat 
under anonyma hot och attacker efter att ha rapporterat om politik och kvinnors rättighe-
ter. Som verksamhetsledare för Killid Group, som bland annat publicerar två av landets 
poluläraste tidningar (Killid Weekly och Mursal Weekly) är hon med och formar framtiden 
för landet. Organisationen har närvaro i samtliga av Afghanistans 34 regioner.

Prismotiveringen lyder: ”Najiba Ayubi är journalist i ett land där journalistik är nästan 
omöjligt att ägna sig åt. Hennes kamp är en inspiration runt om i världen och hon är ett 
bevis på den skillnad en journalist kan göra.”

PRESSFRIHETSPRISET:
NAJIBA AYUBI

Reportrar utan gränser ett 
välbesökt seminarium med 
rubriken ”Medierna - de nya 
fienderna” där Ginna Lind-
berg, Utrikeschef på Sveri-
ges Radio, diskuterade med 
Journalistförbundets ordfö-
rande Jonas Nordling, efter 
en introduktion och om-
världsbeskrivning av Report-
rar utan gränsers ordförande 
Jonathan Lundqvist. Samta-
let handlade om de hårdna-
de klimatet för journalister, 
även i delar av världen som 
tidigare respekterade press- 
och yttrandefrihet. Utgångs-
punkten var Pressfrihetsin-
dexet och de förändringar för länder och regioner som 
kan spåras över åren. 

Almedalsveckan
Tack vare sponsring från Reportrar utan gränsers mång-
åriga partner Arkitektkopia, som kunde stå för mycket 
centralt placerad lokal och annan infrastruktur, var Re-
portrar utan gränser välrepresenterat under årets politi-
kervecka i Visby. Föreningen arrangerade tre egna se-
minarier som blev mycket välbesökta. 

Seminariet ”Public service – statsmedia eller oberoen-
de röst?” gästades av Olle Zachrison, chef för Ekore-
daktionen på Sveriges Radio; Lars Anders Johansson, 
redaktionschef på Timbro samt Smedjan, och; Lars 
Truedsson, föreståndare på Institutet för mediestudier. 
Samtalet modererades av Reportrar utan gränsers ord-
förande Jonathan Lundqvist.

Seminariet ”Fake news – på riktigt eller påhitt”, om hur vi 
ska förhindra att påverkas av medvetet falsk information, 
bestod av ett samtal mellan Nils Funcke, yttrandefrihets-
expert och vd för Utgivarna och Hugo Ewald, redaktör 

för Viralgranskaren. Samtalet modererades av Reportrar 
utan gränsers ordförande Jonathan Lundqvist.

Seminariet ”Frilansjournalister – någon annans ansvar” 
tog avstamp i avsiktsförklaringen från de större medie-
husen att kräva att frilansjournalister har genomgått sä-
kerhetsträning. Diskuterade gjorde Ginna Lindberg, Ut-
rikeschef på Sveriges Radio; Johan Robertson Lind, vd 
på säkerhetskonsultföretaget Metis Services, och; Anna 
Karin Nilsson, frilansjournalist. Samtalet modererades av 
Reportrar utan gränsers ordförande Jonathan Lundqvist.

För första året sändes också Almedalsseminarierna 
live på Facebook, vilket också ger längre livslängd för 
materialet och därför en bredare målgrupp genom att 
det går att se i efterhand.

Pressfrihetspriset
Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetspris, som var-
je år delas ut till en person eller grupp som gjort nå-
got extraordinärt för att sätta fokus på press- och ytt-
randefrihet, tilldelades i år den afghanska journalisten 
Najiba Ayubi. Pristagaren kunde tyvärr inte själv delta i 

prisutdelningen men fanns represen-
terad i form av en förinspelad intervju. 
Prisceremonin ägde rum på den In-
ternationella pressfrihetsdagen, den 
3 maj 2017. 

Föreläsningar
Under året har Reportrar utan grän-
ser varit flitigt anlitade som föreläsare 
för offentlig sektor och utlandsmyn-
digheter, privat näringsliv, skolor och 
skolledare. Föreläsningarna anordnas 
dels efter enskilda förfrågningar men 

Ett av Reportrar utan gränsers seminarier under Almedalsveckan gästades av Lars Anders Johans-
son (Timbro), Lars Truedsson (Institutet för mediestudier) och Olle Zachrison (Sveriges Radio).



också som del av större externa satsningar. Föreningen 
föreläser också för företagspartners och dess inbjudna.

Föreläsningarna har varit av allmän karaktär för att sätta 
fokus på press- och yttrandefrihetssituationen runt om i 
världen. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade 
och föreningen försöker prissätta dem så att privat nä-
ringsliv subventionerar aktörer som inte kan betala lika 
mycket – eller inte alls.

Stor medienärvaro
Reportrar utan gränser har synts flitigt i medier under 
året. Det är tydligt att organisationen för varje år får allt 
djupare respekt från journalister och medier runt om i 
Sverige på grund av vår kunskap och våra insikter. Re-
presentanter för organisationen, främst ordförande, har 
under året medverkat i närmast alla större svenska me-
dier i rollen som expert och opinionsbildare. Detta blir 
särskilt tydligt när det handlar om säkerhetsfrågor – eller 
när något hänt en svensk journalist. 

Organisationens huvudkontor i Paris har producerat 
statistik och rapporter som den svenska sektionen har 
anpassat till svenska förhållanden och dessa har haft 
mycket bra genomslag i media. 

De största händelserna, sett till medialt intresse, har va-
rit lanseringen av det uppdaterade Pressfrihetsindexet. 
Det resulterade i täckning i samtliga av de stora medie-
kanalerna. Olycklinga händelser som mordet på den 
svenska journalisten Kim Wall i Danmark, samt de allt 
sämre förutsättningarna för press- och yttrandefrihet i 
Turkiet har också lett till mycket press under året.

Experter på press- och yttrandefrihet
Reportrar utan gränser har även under 2017 funnit oss 
återkommande inbjudna för att dela med oss av vår kun-
skap till aktörer med närliggande intressen. Vi har bland 
annat inbjudits till möten med Utrikesdepartementet för 
att ge vår syn på utrikespolitikens inriktning och fokus, 
men också till svenska utlandsmyndigheter som agerar 
i känsliga områden.

Organisationens stora erfarenhet kring krissituationer, 
såsom kidnappningar eller fängslanden, har gjort att 
Reportrar utan gränser fungerar som rådgivare till re-
daktioner och medier. De kan handla om strategier 
kring hur de ska eller bör rapportera när något händer 
en journalist och dennes liv står på spel. Reportrar utan 
gränser spelar också en roll som en neutral och betrodd 
tredjepart i samarbetet och kontakten mellan anhöriga, 
arbetsgivare, polis och utrikesmyndigheter.

Påverkansarbete
Reportrar utan gränsers internationella kampanj att till-
sätta en Specialrepresentant i FN med uppgift att över-
vaka efterlevnaden av journalistskydd i enighet med 
internationella konventioner har mognat ytterligare. Sve-
riges regering var tidig med att stötta förslaget och har 
arbetat vidare med frågan. 

Reportrar utan gränser har också drivit frågan om bättre 
förutsättningar för skydd för journalister, i Sverige samt 
i de internationella institutioner som landet deltar i. Ett 
sådant exempel är Interpol som fick motta kritik efter att 
ha förmedlat en turkisk arresteringsorder för en svensk 
medborgare i Spanien.

Tyvärr kunde kunde inte kvällens huvudperson, pressfrihetspristagaren Najiba Ayubi, vara med vid prisutdelningen personligen. Istället 
spelades en videointervju med henne där hon pratade om svårigheterna i Afghanisatan och hur hon arbetar.



Journalisters säkerhet
I en värld där journalisters roll 
i konfliktsituationer är hårt 
pressad är vårt säkerhetsar-
bete viktigare än någonsin.  

Reportrar utan gränser har 
under 2017 avslutat ett stör-
re program för frilansjourna-
listers säkerhet, med bidrag 
från Postkodlotteriets Kultur-
stiftelse. Projektets kompo-
nenter som avslutades un-
der året omfattade tekniska 
stödsystem vid händelse av 
hot under fältvistelse samt 
en överlevnadskurs för 15 
frilansjournalister i London.

Sommaren 2017 fängslades en svensk journalist i Spa-
nien efter en internationell Interpol-order utfärdad av 
Turkiet. Reportrar utan gränser engagerades i fallet. 
Hösten 2017 släpptes journalisten och kunde återvän-
da till Sverige.

Vi fortsätter också vårt direkta stöd till journalister, så-
som utlåning av grundläggande skyddsutrustning och 
förmedling av frilansförsäkringar för konfliktområden. In-
tresset för detta har varit något lägre än tidigare år. 

Dawit Isaak
I mars 2017 kunde Reportrar utan gränser till sist gå ut 
med beslutet från Afrikanska kommissionen för mänskli-
ga och folkens rättigheter där vi drivit Dawit Isaaks sak. 
Vi vände oss till Kommissionen 2012 då juristerna Jesús 
Alcalá, Percy Bratt och Prisca Orsonneau begärde att 
domstolen skulle pröva den då decennielånga häktning-
en av Dawit enligt Habeas Corpus-principen. 

Vintern 2017 kunde vi gå ut med deras beslut. Kom-
missionen kräver i sitt beslut att han och hans kolle-
gor släpps, att förbudet mot fria tidningar tas bort, att 
fångarna omedelbart får ta emot besök och att Eritrea 
förbereder sig på att betala skadestånd till dem. Beslu-
tet innebar också att Kommissionen gav Reportrar utan 
gränser uppdraget att följa upp vilka åtgärder Eritrea 
vidtar. Därför skrev vi brev till Eritreas presidentkansli, till 
flera ministerier och till den eritreanska ambassaden. Vi 
har inte fått några svar.

Reportrar utan gränser kunde inte delta i vårens möte 
med Afrikanska kommissionen i Niger. Med hjälp av en 
av våra afrikanska samarbetspartners East and Horn of 
Africa Human Rights Defenders Project kunde vi dock 
få vårt uttalande uppläst. Där rapporterade vi att inget 
skett och att Eritrea inte svarat.

Vi deltog i höstens möte i Gambia. Där läste Vanessa 
Berhe, vars morbror Seyoum Tsehaye fängslades samti-
digt som Dawit, upp vårt uttalande. Även i höstens utta-
lande tvingades vi rapportera att inget skett och att Er-
itrea inte svarat på våra brev. Under kommissionsmötet 
i Gambia ordnade Reportrar utan gränser ett möte med 
flera organisationer för att samordna arbetet kring de 
fängslade journalisterna och Eritrea.

På förslag från Amnesty i Nairobi och med hjälp av De-
fendDefenders arbetade vi också fram en begäran om 
en sk Implementation hearing inför Kommissionen. Det 
är en mekanism som kan användas när stater inte följer 
Kommissionens beslut. 

Under sommaren och hösten 2017 kommunicerade vi 
med Unesco eftersom styrelseledamoten Mia Laurén 
besökte organisationens möte i Paris. Detta ledde till 
möjligheten att till sist lansera den fransk-engelska över-
sättningen av Dawit Isaaks texter.

I arbetet med Dawit har Reportrar utan gränser deltagit i 
flera möten under året, både med UD och stödgruppen 
för Dawit där flera organisationer som stödjer hans sak 
ingår. Som vanligt har Reportrar utan gränser också var 
åttonde vecka lämnat över stödgruppens veckoliga brev 
till eritreanska ambassaden.

Asylsökande journalister
Reportrar utan gränsers arbete för journalister som flytt 
från sina länder för att söka asyl i Sverige har fortsatt. 
Tillsammans med vårt huvudkontor i Paris utreder vi var-
je fall individuellt och gör en bedömning om Reportrar 
utan gränser ska skriva ett stödbrev till Migrationsverket. 
Genom att använda vårt globala nätverk av korrespon-
denter kan vi oberoende verifiera de uppgifter som den 
asylsökande har lämnat. 

Säkerhetskursen för 15 journalister strax utanför London innehöll många ingående praktis-
ka övningar där deltagarna fick träna på moment under realistiska omständigheter.



I  mer än tio år har svenska Reportrar utan gränser arbetat med internationella 
projekt för att kunna påverka press- och yttrandefrihetsituationen i världen. Det 
är vårt sätt att arbeta för konkret förändring av riktiga problem som begränsar 
den fria journalistiken. Vi har under året haft projekt finansierade av Forum Syd 
och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Reportrar utan gränsers arbete sker vanligtvis i de länder och regioner i världen 
som har störst problem och utmaningar, men under 2017 avslutade vi ett större 
projekt till förmån för svenska frilansjournalister och mycket av vårt fokus vän-
des mot Sverige.  

Arbetet sker synkroniserat med vårt huvudkontor för att säkerställa att organi-
sationen agerar där det finns mest springande behov att möjliggöra samarbeten 
och nå största möjliga effekt. Målet är långsiktiga samarbeten med tydligt ägan-
de och hållbarhet. 

Colombia: “Protection 
of journalists in Colom-
bia and fight against 
self-censorship.”
Reportrar utan gränser har 
sedan många år ett nära 
samarbete med pressfrihets-
organisationen FLIP i Co-
lombia. 

Från att under de första åren 
ha fokuserat på att byg-
ga upp FLIP:s kapacitet att 
skydda hotade journalister, 
har vi under senare år arbetat 
med metoder för att minska 
användningen av självcensur 
på landets redaktioner. 

Självcensuren gör det svårt 
för journalister att fritt välja 
bland ämnen och rapporte-
ringen blir lidande eftersom 
våld, hot om våld eller andra 
reprisalier gör att debatten 
avstannar innan den ens hin-
ner börja.

FÖR EN MER
HÖGLJUDD VÄRLD2

Reportrar utan gränsers colombianska partner FLIP arbetar mot en utbredd självcensur 
i landet. De har bland annat tagit fram utbildningsmaterial för att göra journalister medvetna. 



Förutom hot från väpnade grupper och organiserad 
brottslighet är systemet med hur medier, framför allt 
på lokal nivå, finansieras en del av problematiken. Lo-
kala politiker och myndighetspersoner använder fonder 
avsedda för medier för att antingen köpa journalisters 
tystnad eller straffa kritiska röster genom indraget stöd.

Medieägandet i landet är också ett stort problem. 
Många medier kontrolleras av armén, vilket innebär att 
en av de stora makthavarna i det colombianska sam-
hället blir svåra att granska med oberoende. FLIP har 
kartlagt medieägandet i landet för att kunna påbörja en 
diskussion om hur man ska kunna uppnå en förändring.

FLIP lyckades få med frågan om ett mer transparent 
och rättvist system för mediernas finansiering i 2016 års 
fredsavtal mellan regeringen och FARC-gerillan. 

I avtalet fanns flera komponenter som rör landets me-
dier, bland annat skulle de offentligt finansierade medi-
ernas oberoende stärkas och närradion stärkas framför 
allt i de regioner som på grund av konflikten hamnat i 
medieskugga. Men implementeringen av fredsavtalet 
skedde inte alltid i den takt som var tänkt under 2017 
och inga av förslagen rörande medierna har genomförts. 

FLIP har varit drivande i kritiken mot bristerna i imple-
menteringen och menar att regeringen missat tillfället att 
skapa bättre förutsättningar för en bred och pluralistisk 
mediescen i Colombia. Trots fredsavtalet har våldet och 
hoten mot journalister fortsatt och under 2017 dödades 
en reporter av polis när hon bevakade en demonstration.

Forum Syd finansierade projektet.

Sverige: Operation Frilansare, del 1: Digitalt 
stödsystem för farliga områden
Att åka in i en konfliktzon är alltid förknippat med sto-
ra riskter. De flesta frilansjournalister planerar noggrant 
sina resor och har en bra kunskap om risker, men det 
finns saker som är omöjliga att förutse. När olyckan är 
framme är det viktigt att vi i Sverige kan agera snabbt för 
att stötta de utsatta med relevant hjälp. De första tim-
marna av ett försvinnande, arrestering eller kidnappning 
är oerhört viktiga. 

Reportrar utan gränser har tagit fram ett digitalt stödsys-
tem, i form av en app för smarta telefoner, där frilansjour-
nalister kan lämna information om sina uppdragsgivare, 
lämna proof-of-life, information till anhöriga, färdplaner 
och liknande. Allt detta är saker som är hemliga och inte 
bör delas med utomstående – både för affärs- och se-
kretessmässiga skäl. Informationen kan bara låsas upp 
av Reportrar utan gränser under speciella omständig-
heter och först om något oväntat inträffar. Organisa-
tionen fungerar som en oberoende och pålitlig partner 
med hög integritet.

Målet är att förbättra säkerhetsläget för journalister ge-
nom att se till att det finns tillräckligt med information 
för att snabbt kunna assistera – om det oväntade skulle 
ske. 

En möjlig vidareutvecking av projektet framgent skulle 
kunna vara att hyra ut lösningen till kommersiella aktörer 
som därmed subventionerar frilansarna.

Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse finansierade.

En viktig del av en överlevnadsträning är de mediciska momenten. Ofta finns ingen hjälp att få förutom den man kan ge sig själv 
eller en kollega. Träningsmomenten innebar realistiska simuleringar av skador där deltagarna får lära sig att hantera svåra sårskador.



Sverige: Operation 
Frilansare, del 2: Säker-
hetkurs för frilansare
Reportrar utan gränser ar-
rangerade under våren 2017 
en säkerhetskurs riktad mot 
svenska frilansande report-
rar och fotografer. 

Frilansande journalister är 
en yrkesgrupp som saknar 
stöd från större redaktioner 
och mediehus. Istället får de 
ta eget ansvar för sin utbild-
ning och Reportrar utan gränsers erfarenhet är att sä-
kerhetsfrågor tyvärr ofta prioriteras ner av ekonomiska 
skäl. Samtidigt vittnar nästan samtliga journalister att de 
har haft nytta av sådant de lärt sig under en säkerhets-
kurs. Lyckligtvis är det inte alltid saker går verkligt illa 
och leder till skador, men hotfulla situationer är vanliga 
till exempel i vägspärrar med beväpnade och stressade 
vakter. Erfarenhet och tydliga riskbedömnigar gör det 
mycket enklare att komma igenom sådana situationer. 

15 svenska journalister och fotografer deltog. Kursen 
ägde rum strax utanför London och innehöll fem kursda-
gar. Fokus låg på att hantera de problem och risker som 
kan uppkomma i samband med resor och arbete. 

Kursledare var en grupp med bakgrund i både försvar 
och blåljusyrken. Samtliga hade stor erfarenhet av arbe-
te i skapa situationer, vilket uppfattades som mycket po-
sitivt av deltagarna efter de personligen hade stått inför 
många av de svårigheter som de beskriver. 

Säkerhetsutbildningar, eller överlevnadskurser som de 
ibland kallas, handlar främst om att lära sig och repetera 
sjukvårdsmoment till dess att det sitter i ryggmärgen. 
Ofta är det långt till närmaste sjukhus och första hjälpen 
måste komma från den närmaste kollegan. Vi introduce-
rade också deltagarna till modern sjukvårdsutrustning, 
såsom blodstoppande granulat. Kursledarna arbetade 
mycket med praktiska moment och deltagarna fick öva 
under stark press i scenarier som innehöll moment av 
exempelvis pyroteknik och realistiska skadesimuleringar.

Avslutningsvis hölls också ett momenent om förhörstek-
niker för att ge deltagarna praktisk erfarenhet av ett hårt 
förhör och därför lära sig att kunna tänka klart under ex-
tremt pressade situationer.  

Svenska PostkodLotteriets Kulturstiftelse finansierade.

Vanessa Berhe, vars morbror Seyoum Tsehaye fängslades samtidigt som Dawit Isaak, läser 
upp Reportrar utan gränser uttalande vid Afrikanska Kommissionens möte i Gambia.

Dawit Isaak kom till Sverige 1987 som flykting från självstän-
dighetskriget i Eritrea. Han hamnade i Lerum, försörjde sig 
som städare, och fick svenskt medborgarskap 1992. Isaak 
behöll dock sitt eritreanska medborgarskap och har således 
dubbla medborgarskap. Efter krigets slut återvände Isaak till 
huvudstaden Asmara där han blev delägare i och arbetade 
som journalist på landets första oberoende tidning Setit.

Den 23 september 2001 arresterades Isaak i sitt hem av 
eritreansk polis. Enligt den eritreanska regeringen sitter Isaak 
fängslad för brott mot rikets säkerhet. Han har dock aldrig 
fått en rättegång och inga kontakter tillåts av regimen.

Den senaste kontakten med Dawit Isaak var 2005 då han 
ringde till sin fru för att berätta att han blivit släppt. Glädjen 
blev dock kortlivad då han snabbt fängslades igen. Regimen 
menade att han enbart haft permission. Där slutar spåren.

Reportrar utan gränser arbetar för frigivningen av Dawit Isaak 
under Free Dawit-gruppens paraply. 

Läs mer om arbetet på freedawit.com

DAWIT ISAAK



Reportrar utan gränser har funnits i Sverige i 24 år och står inför betydande 
utmaningar. Situationen för press- och yttrandefrihet är svår runt om i världen 
vilket ställer ökade krav på civilsamhällesorganisationer. Styrelsen har beslutat 
att möta utmaningen med ökade resurser och en större satsning på försvaret av 
en av de absolut mest fundamentala mänskliga rättigheterna.

Organisationen måste inför 2018 fokusera på att öka insamlingsvolymerna för 
att kunna bedriva verksamhet. Reportrar utan gränser måste erbjuda tydligare 
alternativ till privatpersoner för att inspirera till stöd.

Reportrar utan gränser ser också fördelar med ett fördjupat samarbete med nä-
ringsliv och privat sektor, dels som sponsorer men också som aktörer med för-
måga att agera och påverka press- och yttrandefriheten i världen.

Utmaningen att växa
Reportrar utan gränsers 
möjlighet att växa på ett 
ansvarsfullt sätt är objek-
tivt sett mycket goda. Den 
svenska sektionens relation 
till den internationella fede-
rationen innebär att det bara 
är föreningens egen kapa-
citet som sätter gränserna. 
Redan idag finns många 
kampanjer och aktiviteter 
som vi inte har resurser att 
lansera i Sverige. 

Nya medel skulle kunna ab-
sorberas i snabb takt efter-
som tjänster kan delas och 
fungera som internationella 
resurser. 

Det är föreningens uttalade 
vilja att bidra till verksam-
heten för den internationella 
organisationen. Federatio-
nen har också många inter-
nationella projekt som enkelt 
kan skalas upp eller utveck-

EN STOR LITEN
ORGANISATION3

Reportrar utan gränsers styrelseledamot Björn Tunbäck arbetade hos partnerorgani-
sationen DefendDefenders under hösten 2017. Här vid Afrikanska Unionens möte.



las med nya komponenter 
allt eftersom mer medel blir 
tillgängliga.

Även detta år är insamlings-
arbetet inte tillräckligt och 
har inte motsvarat styrelsens 
ambitioner när det kommer 
till privatgivande. Föreningen 
upplever att det är enkelt att 
hitta medel till specifika pro-
jekt, såsom säkerhetsutbild-
ningar eller utbildningsma-
terial. Det är mycket svårare 
med finansiering av kärn-
verksamheten, alltså de egna aktiviteterna, bestående 
exempelvis av asylstöd, opinionsbildning och medienär-
varo – och dessutom administration och medlems- och 
givarvård ovanpå det. 

Tidigare år har vi investerat i strukturer och har idag bra 
förutsättningar att hantera insamling. Vi är en 90-kon-
toorganisation. 

Under 2018 är ett fokus på att försöka öka och stabili-
sera insamling från privata givare nödvändig. Reportrar 
utan gränser måste försöka hitta ett sätt att nå sina giva-
re med ett bra erbjudande. En möjlighet är att fokusera 
på insamling i kostnadseffektiva digitala kanaler, där vi 
inte har lagt tillräckligt fokus under tidigare år. 

Reportrar utan gränser måste ha en insamlingsportfölj 
med stor riskspridning, bred bas och så hög förutsäg-
barhet som möjligt. Föreningen kommer att fokusera på 
att rekrytera månadsgivare då det är en gåvoform som 
verkar passa många och dessutom ger ett stabilt kassa-
flöde in i organisationen.

Partnerskap
Förutom gåvor från privatpersoner och institutionella 
medel har Reportrar utan gränser under året haft dry-
ga dussinet företag som bidragit till vår verksamhet. Vi 
har arbetat med vårt erbjudande för att göra samarbe-
tena tydligare och göra det möjligt för företagen själva 
att visa upp att de stödjer det fria ordet. Vi kallar det 
för att företag blir Yttrandefrihetsvänner, vilket innebär 
att de får rätt att visa upp en speciell logotyp på sina 
webbsidor. Stödjande företag rapporteras löpande på 
föreningens webbsida.

Reportrar utan gränser arbetar också med icke-mone-
tära gåvor, alltså samarbeten där organisationen istället 
för pengar mottar någon annan form av stöd. Arkitekt-
kopia sponsrade exempelvis Reportrar utan gränsers 

verksamhet på politikerveckan i Almedalen under ver-
samhetsåret. Våra lokaler i centrala Stockholm är en 
sponsring från branschorganisationen Tidningsutgivar-
na.

Större stiftelsegåvor
Reportrar utan gränser mottog 2017 ett större verksam-
hetsbidrag från Anderstiftelsen. Bidraget har gjort det 
möjlighet för föreningen att fokusera extra på spridning-
en av rapporter och intensifiera föreläsningsverksamhet 
och andra utåtriktade aktiviteter.

Föreningen mottog också större stöd från Elsa och Har-
ry Gabrielssons Stiftelse.

Utträde ur branschorganisationen FRII
Reportrar utan gränser har under tre år varit medlemmar 
i branschorganisationen FRII. Styrelsen beslutade dock 
att begära utträde vid verksamhetsårets slut. Orsaken 
var att kostnaderna, både de direkta och indirekt, inte 
ansågs motsvara nyttan. Reportrar utan gränser har fort-
farande ambitionen att motsvara de huvuddelen av krav 
på transparens som FRII föreskriver.

Expertroll för Reportrar utan gränser på en konferens, anordnad av svenska ambassaden, 
om journalistik på det delade Cypern. Dunja Mijatovic från OSCE i talarstolen.



Reportrar utan gränser uppdaterar och publicerar 
varje år vårt globala pressfrihetsindex. Resultaten 
är nedslående. Pressfrihetsindexet synliggör hur 
attackerna på pressfriheten har intensifierats under 
det gångna året. Ideologiska strömningar, regering-
ar och privata intressen gör gemensam sak för att 
tysta det fria ordet.

Pressfrihetsindexet, numera ett standardverk som an-
vänds runt hela världen för att snabbt få en uppfattning 
om situationen i ett land, rankar 180 länder efter hur 
pressfriheten mår. Bäst i världen är Norge som tog över 
förstaplatsen från Finland. Världens värsta länder för 
journalister är fortfarande Nordkorea och Eritrea. Sve-
rige återfinns på en hedrande andraplats, en uppgång 
med sex platser sedan föregående år.

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex visar på faran 
att världen har nåt en brytningstid för mediefrihet, speci-
ellt i demokratiska länder. Världens demokratier har fallit 
i indexet även tidigare år, men nytt i år är att inget verkar 
motverka eller kompensera fallet.

En besatthet av övervakning, liksom kränkningar av prin-
cipen om källskydd, bidrar till den försämrade situatio-
nen i länder som tidigare betraktades som godartade. 
Det inkluderar USA (ner två placeringar till 43:e plats), 
Storbritannien (ner två placeringar till 40:e plats), Chile 

(ner två placeringar till 33:e plats) och Nya Zeeland (ner 
åtta placeringar till 13:e plats).

Mediefriheten har minskat i alla länder där auktoritärt 
orienterade ledare har tagit makten. Jaroslaw Kaczyn-
ski’s Poland (54:e plats) har tappat sju platser i årets 
pressfrihetsindex. 

Viktor Orbáns Ungern (71:a plats) har fallit fyra place-
ringar. John Magufulis Tanzania (83:e plats) har tappat 
tolv placeringar. Efter den misslyckade statskuppen mot 
Turkiets president Erdogan har landet (155:e plats) för-
vandlats till världens största fängelse för mediearbetare. 
Putins Ryssland behåller sin placering i den lägsta fem-
tedelen av listan (plats 148).

Om Pressfrihetsindexet
Reportrar utan gränser har publicerat sitt pressfrihets-
index årligen sedan 2002. Idag fungerar det som ett 
viktigt verktyg för att förstå och analysera världen och 
används flitigt av akademiker, politiker och journalister. 
Indexet baseras på kriterier såsom pluralism, oberoen-
de, lagstiftning och journalisters säkerhet. 180 länder 
omfattas av analysen. Uppgifterna till indexet lämnas av 
experter från hela världen och omfattar förutom kvalitati-
va utlåtanden också kvantitativa data, såsom data kring 
mord, fängslanden och våld mot journalister.

PRESSFRIHETSINDEX 2017



Reportrar utan gränser är en av världens mest an-
sedda yttrandefrihetsorganisationer med korre-
spondenter i 150 länder. Reportrar utan gränser 
har permanenta kontor i Stockholm, Paris, Berlin, 
Bryssel, Genève, Helsingfors, Madrid, Rom, Tunis, 
Washington DC och Wien.

Mandatet
Yttrandefrihet är en av de viktigaste rättigheterna vi har. 
Trots det har hälften av världens befolkning inte rätt att 
säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Reportrar utan 
gränser arbetar för att ändra detta. 

Tystade medier sätter inte bara allas rätt till en fri och 
oberoende nyhetsförmedling ur spel, utan också demo-
kratin. Om det inte var för yttrande- och tryckfrihet, hur 
skulle vi då någonsin kunna kämpa för kvinnors rättig-
heter? Hur skulle vi kunna exponera korrupta politiker? 
Hur skulle vi kunna bevaka att ingen blir dömd på falska 
grunder? När strålkastarljuset faller på dem som torte-
rar, svindlar eller missbrukar sin makt så ökar trycket. 
När allt syns går det inte att gömma sig. Då kan vi för-
ändra världen. 

Vårt arbete i Sverige
Reportrar utan gränser har funnits i Sverige sedan 1994. 
Redan nio år tidigare, 1985, skapades den franska mo-
derorganisationen, Reporters sans frontières. Idag har 
vi kontor i 10 länder runt om i världen. Utöver detta har 
Reportrar utan gränser korrespondenter i mer än 150 
länder. Vi är en av de främsta auktoriteterna i världen för 
frågor kring yttrande- och pressfrihet i världen – tack 
vare vår långa historia och vårt stora nätverk.

Artikel 19
Reportrar utan gränsers arbete tar sin utgångspunkt i 
artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Där kan man läsa: 

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. 
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa 
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och 
idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende 
av gränser.

OM REPORTRAR UTAN GRÄNSER



Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i föreningen Reportrar utan gränser- Sverige, org.nr 802400-5418

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för föreningen Reportrar utan gränser- Sverige för år 2017.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningen Reportrar utan gränser- Sveriges finansiella ställning per den
31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen Reportrar utan gränser- Sverige enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av en
verksamhetsberättelse som publicerats på föreningens hemsida senast samma dag som revisionsberättelsen
avlämnades.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att rapportera detta. Jag har inget att rapportera
i det avseendet.

Styrelsens ansvar

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än
att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
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om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

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

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

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för föreningen
Reportrar utan gränser- Sverige för år 2017.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

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

Uddevalla den mars 2018

Kjetil Gardshol
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse

A
llm

änt om
 verksam

heten

Reportrar utan gränser är en ideell förening. Föreningen arbetar för press- och yttrandefrihet. 
M

andatet som
 definierar föreningens verksam

het innebär att Reportrar utan gränser arbetar för att: 

1)
sam

la in och sprida inform
ation om

 brott m
ot press- och yttrandefrihet runt om

 i världen.
2)

protestera direkt till statsledningar och regeringar som
 kränker yttrande- och pressfriheten. 

3)
stödja journalister som

 har fängslats eller på annat sätt trakasseras på grund av sin 
yrkesutövning. 

4)
vidareutbilda journalister från utsatta om

råden.
5)

stödja förföljda journalister som
 söker asyl i Sverige.

Reportrar utan gränser har, under verksam
hetsåret 2017, arbetat inom

 de tre huvudsakliga utåtriktade 
verksam

hetsom
råden: opinionsbildning; internationella projekt, sam

t; assistans. U
töver detta sker ett 

kontinuerligt insam
lingsarbete för att säkerställa ekonom

iska resurser till föreningens kassa.

V
äsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har under 2017 haft ett fokus på att opinionsbilda och uppm
ärksam

m
a föreningens frågor. 

Föreningen har också drivit internationella projekt m
ed institutionell finansiering från Forum

 Syd och 
sam

t avslutat ett större projekt m
ed finansiering från PostkodLotteriets K

ulturstiftelse. Till vissa av 
dessa projekt har föreningen skjutit till egna m

edel. En beskrivande sam
m

anfattning och 
resultatredovisning kan hittas i Reportrar utan gränsers V

erksam
hetsberättelse.

Reportrar utan gränser har, vid slutet av verksam
hetsåret, ingått avtal m

ed Forum
 Syd för ett nytt 

tvåårigt inform
ationsprojekt m

ed fokus på opinionsbildning i Sverige m
ed start under 2018. 

Föreningen har också gått ihop m
ed Svenska PEN

 för att ansöka om
 ett gem

ensam
t flerårigt projekt 

hos en institutionell givare.

Föreningens, för verksam
hetsåret nyvalda, kassör valde att avsluta sitt uppdrag i början av som

m
aren, 

varpå en lucka uppstod som
 inte kunde fyllas förrän efter ett extra årsm

öte under hösten.

Reportrar utan gränser har under tre år varit m
edlem

m
ar i branschorganisationen FRII. Styrelsen 

beslutade dock att begära utträde vid verksam
hetsårets slut. O

rsaken var att kostnaderna, både de 
direkta och indirekta, inte ansågs m

otsvara nyttan av m
edlem

skapet. Reportrar utan gränser har 
fortfarande am

bitionen att frivilligt m
otsvara huvuddelen av de krav på transparens och 

dokum
entation som

 FRII föreskriver sina m
edlem

m
ar.
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Ekonom
isk översikt

Fo?reningens resultatutveckling a?r positiv för 2017. D
en positiva utvecklingen beror främ

st på en 
överreserv av reserverade projektintäkter från 2016 som

 återfördes under 2017 års verksam
hetsår, i 

sam
band m

ed att projekten slutredovisades. I själva verket har insam
lingen, inklusive fria m

edel och 
verksam

hetsbidrag,  m
otsvarat ungefär de fasta kostnader som

 funnits, plus projekten som
 haft sina 

egna öronm
ärkta m

edel.

Fortfarande är föreningen i behov av säkrare och långsiktigare finansiering för att kunna bedriva 
trygg och fram

åtblickande verksam
het.

Reportrar utan gränser har tre intäktsström
m

ar: privata gåvor, företagsgåvor och institutionella m
edel. 

Intäkterna från institutionella m
edel täcker bara i undantagsfall verksam

hetsutgifter, utan är istället 
ofta öronm

ärkta m
ot ett speciellt projekt eller ändam

ål. Intäkter från företag och privatpersoner sam
t 

stiftelser har inte haft någon öronm
ärkt del utan går till Reportrar utan gränsers allm

änna verksam
het. 

U
nder 2017 fick Reportrar utan gränser institutionella m

edel från Forum
 Syd och Postkodlotteriets 

K
ulturstiftelse. D

essa var öronm
ärkta för projekt. V

erksam
hetsstöd har också inkom

m
it från Folke 

Bernadotteakadem
ien, Elsa och H

arry G
abrielssons stiftelse sam

t från A
nderstiftelsen.

Företag som
 stödjer organisationen redovisas löpande på Reportrar utan gränsers w

ebb.

Fo?reningen har inte erha?llit na?gra sto?rre ga?vor da?r givaren a?r ka?nd.

2017-12-312016-12-312015-12-31M
edlem

m
ar 425359398M

edeltal anställda112

17-12-31
16-12-31

13-12-31
A

llm
änna förutsättningar

A
ntal m

edlem
m

ar
425

359
398

M
edelantal anställda

1
1

2

Intäkts och kostnadsanalys (kr)
V

erksam
hetens intäkter

2 918 290
2 537 157

2 925 296
V

erksam
hetens kostnader

2 199 460
3 398 803

3 675 660

Å
rets resultat

693 830
-861 650

-750 364

Ekonom
isk ställning

Eget kapital
200 354

-
368 175

Soliditet
 %

53,8
neg

20,1

REPO
RTRA

R U
TA

N
 G

RÄ
N

SER - SV
ERIG

E
802400-5418

4(15) 

Eget kapital

Balanserat
kapital

Å
rets resultat

Totalt eget
kapital

Ingående balans
368 175

-861 650
-493 475

U
tnyttjande

Balanseras i ny räkning
-861 650

861 650
Å

rets resultat
693 830

693 830

U
tgående balans

-493 475
693 830

200 355

Finansiella instrum
ent

Finansiella instrum
ent

Reportrar utan gränser har som
 policy att insam

lade m
edel skall förvaltas på? bankkonton som

 
om

fattas av den statliga insättningsgarantin, eller placeringar m
ed liknande säkerhet. (U

r Reportrar 
utan gränsers insam

lingspolicy.) D
enna policy har följts under året.

M
edlem

m
ar

Reportrar utan gränser har ett relativt stabilt m
edlem

sunderlag, bestående av två kategorier 
m

edlem
m

ar: ordinarie m
edlem

m
ar (inkl. en variant som

 inkluderar en fotoboksprenum
eration) och 

studerandem
edlem

m
ar. D

en sistnäm
nda kategorin har en reducerad m

edlem
savgift. V

id balansdagen 
hade föreningen sam

m
anlagt 425 m

edlem
m

ar (2016: 359 m
edlem

m
ar).

M
edlem

m
arna kom

m
er från hela Sverige och bjuds in till sem

inarier och liknande evenem
ang. 

Förutom
 enstaka utskick sker m

edlem
skom

m
unikation genom

 elektroniska kanaler och sociala 
m

edier.

Reportrar utan gränser är beroende av ideellt arbete för att kunna bedriva verksam
het. D

et m
esta av 

föreningens verksam
het sker på helt ideell basis, undantaget internationella projekt m

ed extern 
finansiering, sam

t den arvoderade ordförandens engagem
ang. D

et ideella arbetet om
fattar 

styrelsearbete, evenem
ang, påverkansarbete, intervjuer, artiklar, asylhjälp och adm

inistration.

Förvaltning

Styrelsen har under året bestått av tolv ordinarie ledam
öter och fyra suppleanter. D

et m
esta av 

styrelsearbetet är ideellt, m
en styrelsen beslutade hösten 2016 att arvodera ordföranden m

otsvarande 
en heltid för att driva den dagliga verksam

heten, inklusive im
plem

enteringen av externt finansierade 
program

. A
rvoderingen kvarstod under 2017.

Föreningens, för verksam
hetsåret nyvalda, kassör valde att avsluta sitt uppdrag i början av som

m
aren 
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efter bara några m
ånader på posten, varpå en lucka uppstod som

 inte kunde fyllas förrän efter ett extra 
årsm

öte under hösten. Reportrar utan gränsers vice-ordförande tjänstgjorde som
 tillförordnad kassör 

under övergångsperioden.

D
et vidare styrelsearbetet sker spontant efter intresse, kunskap och m

öjlighet. Föreningen förfogar 
bara över ett m

ycket litet antal anställda och m
ycket av verksam

heten är därför beroende av insatser 
från styrelsem

edlem
m

ar.

U
töver styrelsen arbetar Reportrar utan gränser också m

ed volontärt engagem
ang vid aktiviteter, 

såsom
 sem

inarier. Ersättning till föreläsare eller deltagare i sem
inarier ges m

ycket sparsam
t, förutom

 
för upplupna kostnader, såsom

 resor. 

Reportrar utan gränser har en arvoderad ordförande, se ovan, m
en för närvarande ingen 

generalsekreterare, verkställande direktör eller kanslichef. 

Styrelsen, inklusive suppleanter, bestod vid balansdagen av 7 m
än och 9 kvinnor. 

V
alberedningen består av tre personer.

Reportrar utan gränsers kansli ligger på K
ungsgatan 62 där främ

st vår ordförande finns placerad. H
är 

sker också visst ideellt arbete. K
ansliet nås på telefonnum

m
er 072-308 05 23.

Ö
vrig inform

ation

Föreningen förfogar över två 90-konton: 90 04 49-0 och 90 04 51-6

Föreningens w
ebbaddress är: reportrarutangranser.se

Reportrar utan gränsers ordförande har också en plats i K
ality-fondens styrelse.

Reportrar utan gränsers ordförande är också vice-ordförande för m
oderorganisationen Reporters Sans 

Frontières International.

A
nställda

Reportrar utan gränser har inte haft någon anställd under verksam
hetsåret. Istället har den fasta 

resursen bestått i en heltidsarvoderad ordförande. 100 procent av föreningens arvoderade ordförande 
(1/FTE) är m

an. 

Föreningen är inte ansluten till kollektivavtal, m
en följer SJF:s avtal. 
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Fram
tida utveckling

Reportrar utan gränser förväntar sig att m
edlem

ssiffrorna står sig ungefär oförändrade under 
verksam

hetsåret 2018. Fokus för 2018 kom
m

er att vara att arbeta för att insam
lingen ska öka, både 

bland företag och privatpersoner. Föreningen behöver en stabil intäktsbas för att kunna bedriva 
verksam

het i någon större om
fattning.

U
nder 2018 förväntar Reportrar utan gränser att starta upp m

inst två nya projekt m
ed extern 

finansiering, varav ett är ett större tvåårigt inform
ationsprojekt som

 utvecklats tillsam
m

ans m
ed 

Forum
 Syd. D

et andra är ett partnerskap m
ed flera andra organisationer, såsom

 Svenska PEN
. 

Sökande efter finansiering sker i skrivande stund.

D
et löpande opinionsbildande arbetet kom

m
er också att fortsätta anpassat till rådande 

om
ständigheter. För m

er inform
ation, se A

rbetsplan 2018.

V
id föreningens årsm

öte väljs en ny ordförande då sittande har m
eddelat valberedningen att denne 

inte kom
m

er att kandidera för fortsatt förtroende.
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R
esultaträkning

N
ot

2017
2016

V
erksam

hetens intäkter
1

M
edlem

savgifter
75 128

50 652
G

åvor
2

929 197
620 312

Bidrag
1 888 551

1 839 962
N

ettoom
sättning

-
12 565

Sum
m

a verksam
hetens intäkter

2 892 876
2 523 491

V
erksam

hetens kostnader
Ä

ndam
åls- och m

aterialkostnader
3

-1 630 594
-2 670 417

Ö
vriga externa kostnader

-251 774
-360 264

Personalkostnader
4

-316 275
-368 122

Sum
m

a verksam
hetens kostnader

-2 198 643
-3 398 803

V
erksam

hetsresultat
694 233

-875 312

R
esultat från finansiella poster

Ö
vriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5
414

13 871

Sum
m

a finansiella intäkter
414

13 871

Räntekostnader och liknande resultatposter
6

-817
-209

Sum
m

a resultat från finansiella investeringar
-817

-209

R
esultat efter finansiella poster

693 830
-861 650

Å
rets resultat

693 830
-861 650

Förändring av ändam
ålsbestäm

da m
edel

Å
rets resultat enligt resultaträkningen

693 830
-861 650

U
tnyttjande av ändam

ålsbestäm
da m

edel/fonderingar
från tidigare år

-
-

Ä
ndam

ålsbestäm
ning av m

edel
-

-

K
varstående belopp för året/balanserat kapital

693 830
-861 650
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Balansräkning
N

ot
2017-12-31

2016-12-31

O
m

sättningstillgångar
K

ortfristiga fordringar
K

undfordringar
-

20 168
Ö

vriga fordringar
-

26 505
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-
3 625

Sum
m

a kortfristiga fordringar
0

50 298

K
assa och bank

419 166
897 290

Sum
m

a om
sättningstillgångar

419 166
947 588

Sum
m

a tillgångar
419 166

947 588

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Balanserat kapital

-493 475
368 175

Å
rets resultat

693 830
-861 650

Sum
m

a eget kapital
200 355

-493 475

K
ortfristiga skulder

Leverantörsskulder
8 013

154 952
Erhållna förskott för projektbidrag

7
112 500

1 137 474
Ö

vriga skulder
38 673

67 817
U

pplupna kostnader och förutbetalda intäkter
7

59 625
80 820

Sum
m

a kortfristiga skulder
218 811

1 441 063

Sum
m

a eget kapital och skulder
419 166

947 588
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K
assaflödesanalys

2017
2016

D
en löpande verksam

heten
V

erksam
hetsresultat

694 234
-875 312

Justering för poster som
 inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta
414

13 871
Erlagd ränta

-817
-209

K
assaflöde från den löpande verksam

heten före
förändringar av verksam

hetskapital
693 831

-861 650

Förändringar i verksam
hetskapital

Förändring kortfristiga fordringar
50 298

-19 539
Förändring kortfristiga skulder

-1 222 252
-24 724

K
assaflöde från den löpande verksam

heten
-478 123

-905 913

Investeringsverksam
heten

K
assaflöde från investeringsverksam

heten
0

0

Finansieringsverksam
heten

K
assaflöde från finansieringsverksam

heten
0

0

Å
rets kassaflöde

-478 123
-905 913

Likvida m
edel vid årets början

897 290
1 803 203

Likvida m
edel vid årets slut

419 167
897 290
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N
oter

N
ot 1

R
edovisnings- och värderingsprinciper

Reportrar U
tan G

ränser - Sveriges årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnäm

ndens allm
änna råd BFN

A
R 2012:1 Å

rsredovisning(K
3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jäm
förelse m

ed föregående år.

Resultaträkningen

Verksam
hetsintäkter

Endast det inflöde av ekonom
iska fördelar som

 föreningen erhållit eller kom
m

er att erhålla för egen 
räkning redovisas som

 intäkt. Intäkter värderas, om
 inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av 

det som
 erhållits eller kom

m
er att erhållas. N

edan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.

M
edlem

savgifter 

M
edlem

savgifter om
fattar inbetalningar för m

edlem
skap i föreningen. M

edlem
savgifter redovisas vid 

inbetalning från m
edlem

m
en och intäktsredovisas över den tidsperiod som

 avses.

G
åvor och bidrag 

En transaktion i vilken föreningen tar em
ot en tillgång eller en tjänst som

 har ett värde utan att ge 
tillbaka m

otsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. O
m

 tillgången eller tjänsten 
erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kom

m
er att uppfylla vissa villkor och om

 
organisationen har en skyldighet att återbetala till m

otparten om
 villkoren inte uppfylls, är det ett 

erhållet bidrag. Ä
r det inget bidrag är det en gåva.

G
åvor

G
åvor redovisas enligt huvudregeln som

 intäkt när de erhålls. En gåva som
 intäktsförts redovisas 

antingen som
 en tillgång eller en kostnad beroende på om

 gåvan förbrukas direkt eller inte. G
åvor 

värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.I de fall föreningen läm
nat en ersättning för att erhålla 

gåvan m
inskas gåvans värde m

ed ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som
 intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 

redovisas som
 skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som

 erhållits för att 
täcka vissa kostnader (t.ex. för adm

inistration) redovisas sam
m

a räkenskapsår som
 den kostnad 

bidraget är avsett att täcka. Bidrag som
 hänför sig till en anläggningstillgång redovisas som

 en 
förutbetald intäkt. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som

 organisationen 
fått eller kom

m
er att få. 
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N
ettoom

sättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas norm
alt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form
 av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 

m
ed att de anställda utför tjänster. Eftersom

 alla pensionsförpliktelser klassificerats som
 

avgiftsbestäm
da redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om
 inget annat anges nedan.

Ä
ndam

ålsbestäm
da m

edel

I posten ändam
ålsbestäm

da m
edel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 

ändam
ålsbestäm

da m
edel. Se även noten till eget kapital.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 

I de fall föreningen fattat beslut om
 utbetalning av bidrag/anslag/stöd och m

eddelat m
ottagaren m

en 
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som

 en skuld.

A
vsättningar 

En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som
 är hänförliga till räkenskapsåret eller 

tidigare räkenskapsår och som
 på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekom

st m
en ovissa 

till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. A
vsättningar värderas till den bästa 

uppskattningen av det belopp som
 kom

m
er att behöva erläggas.

K
assaflödesanalys

K
assaflödesanalysen upprättas enligt indirekt m

etod och visar föreningens in- och utbetalningar 
uppdelade på löpande verksam

heten, investeringsverksam
heten eller finansieringsverksam

heten. D
et 

redovisade kassaflödet om
fattar endast transaktioner som

 m
edfört in- eller utbetalningar. Som

 likvida 
m

edel klassificeras förutom
 kassam

edel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut.

O
m

räkning av utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på 
balansdagen.
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N
ot 2

G
åvor

2017
2016

G
åvor redovisade i resultaträkningen

Ö
vriga gåvor

929 197
620 312

Sum
m

a
929 197

620 312

N
ot 3

Ä
ndam

åls- och m
aterialkostnader sam

t vissa köpta tjänster

2017
2016

Ändam
ålskostnader

D
aw

it Isaak
10 000

-
Projekt - Forum

 syd colom
bia

-
540 093

Projekt - EU
 M

onom
edia

-
12 977

Projekt - EU
 O

pdim
e

-
23 168

Projekt - Forum
 Syd Flip

651 212
234 232

Projekt - A
lm

edalen
4 320

4 000
Projekt Postkod lotteriet

207 000
1 493 795

O
pionskostnad

7 375
10 795

Tjänster
819 860

662 504

Insam
lingskostnader

110 895
180 622

Totalt
1 810 662

3 162 186
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N
ot 4

Personal m
m

.

2017
2016

M
edelantalet anställda

M
än

1
1

Totalt m
edelantal anställda

1
1

Styrelseledam
öter på balansdagen

K
vinnor

6
7

M
än

6
7

Totalt
12

14

A
ntal ledande befattningshavare på balansdagen

M
än

1
1

Totalt
1

1

Löner, arvoden och andra ersättningar
A

nställda
96 434

272 213

96 434
272 213

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader exkl. särskild löneskatt

6 498
13 128

Särskild löneskatt
1 982

3 184
A

ndra sociala avgifter enligt lag och avtal
169 804

79 188

178 284
95 500

Föreningen har inga övriga utfästelser om
 pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande

ställning.
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14(15) 

N
ot 5

R
änteintäkter och liknande intäkter

2017
2016

Ränteintäkter, övriga
414

13 871

Sum
m

a
414

13 871

N
ot 6

R
äntekostnader och liknande resultatposter

2017
2016

Ö
vriga räntekostnader och liknande resultatposter

817
209

Sum
m

a
817

209

N
ot 7

U
pplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017
2016

Sem
esterlöner

-
14 580

U
pplupna sociala avgifter

-
4 581

Förutbetald intäkt
172 125

1 199 133

Sum
m

a
172 125

1 218 294
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15(15) 

Stockholm
 2018-03-13

Jonathan Lundqvist
Charlotte Schullerqvist

O
rdförande

V
ice ordförande

Lars Erlandson
Björn Tunbäck

U
rban H

am
id

A
nna Sjögren

M
athilda Lann

M
ia Laurén

K
atja M

agnusson
A

nders Forsström

Erik  H
alkjaer

M
aria Crofts

M
in revisionsberättelse har läm

nats 2018-03-14.

K
jetil G

ardshol
A

uktoriserad revisor
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Postadress 
Reportrar utan gränser 
Box: 22 500 
104 22 Stockholm

Telefon kansli: 
072-308 05 23

Postgiro: 
90 04 49-0

Besöksadress:  
Kungsgatan 62 (T-Hötorget) 
Stockholm

Telefon ordförande: 
070-551 21 50

Internet: 
reportrarutangranser.se
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