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Styrelsen för Peaceworks Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Information om verksamheten
 
Verksamhet
PeaceWorks Swedens verksamhet genomsyras av att aktivt synliggöra och utmana de våldsuttryck som
motverkar ett rättvist och jämställt samhälle. Organisationens konkreta syfte är därför att bidra till ungas
organisering för fred lokalt och internationellt genom att erbjuda;
 
- Plattformar där unga är ledande i diskussioner kring nationella och internationella frågor för ökad
delaktighet och påverkan i samhället.
 
- Utbildningar och praktiska verktyg för att öka kunskap och medvetenhet kring fredsfrågor,
internationellt samarbete samt organisering bland unga.
 
- Praktiskt och ekonomiskt stöd till unga att starta och driva föreningar, fredsfrämjande projekt och
aktiviteter i Sverige och Colombia.
 
- Internationella program i form av projektdeltagande, praktikplatser och kunskapsutbyte i Colombia och
andra länder där organisationen har samarbeten.
 
Framtida utveckling
PeaceWorks verksamhet genomsyras av perspektivet att unga är och bör ses som aktiva
samhällsaktörer. Därför är ungas organisering och inflytande ett fokus som genomgående
integreras i samtliga av våra temaområden. Samtidigt är hållbar fred ett ledande koncept inom
PeaceWorks och vi arbetar med att belysa de bakomliggande våldsstrukturer som motverkar just detta.
Utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv fokuserar vår verksamhet och våra satsningar de
kommande åren således på följande tematiska fokusområden:
 
1) Antirasism
2) Feminism
3) Global rättvisa
 
Effektrapport 2021
Denna effektrapport redogör för varför vi finns, hur vi arbetar inom olika områden och resultat under
föregående verksamhetsår. Framförallt visar den exempel på vilken effekt arbetet under 2021 har fått för
vår målgrupp. Rapporten redogör för hur covid-19 påverkat organisationen och är uppdelad i våra
verksamhetsområden, nämligen; utbildningsverksamheten, föreningsverksamheten och internationella
samarbeten. 
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Corona-pandemin
Pandemins påverkan på vår organisation är övergripande men skiljer sig åt mellan verksamheterna.
Framförallt har det handlat om att fortsätta utveckla kompetens för att ställa om till digitala aktiviteter
samt hitta nya vägar att nå medlemmar som inte har kunnat träffa. För våra verksamheter och projekt där
arbetet äger rum i lokalområdet och där syftet är informationsspridning och/eller teoretisk
kunskapsökning har vi fortsatt ställa om till digitala aktiviteter och ökat kompetensen vad gäller att arbeta
digitalt.  Vi har testat på nya metoder för att uppnå mål vi vanligtvis når via fysisk närvaro. Det har
resulterat i att vi idag är mer rustade till att arbeta internt samt genomföra externa aktiviteter som syftar
till kunskapshöjning digitalt. Vi ser däremot att pandemins begränsningar trots omställning till digitala
aktiviteter har fortsatt påverkat medlemsrekrytering och medlemsaktiviteter. Som medlemsdriven
organisation för unga är detta en del av vårt arbete som under 2022 behöver utvecklas för att i framtiden
vara rustade för liknande situationer. 
 
Eftersom en stor och avgörande del av PeaceWorks kärnverksamhet är internationella program och
samarbeten har pandemin framförallt varit extra påtaglig i just denna verksamhet. Programmen och
samarbeten bygger till största del på att erbjuda unga praktisk erfarenhet och kunskap av internationella
kontexter och miljöer, vilket inte har varit möjligt under början av 2021. Dock har vi under den senare
delen av året kunnat öppna upp för internationella aktiviteter igen genom EU-finansierade kursläger och
ForumCiv finansierade utvecklingsprojekt. Däremot har pandemin satt sina spår för vår fristående
internationella verksamhet. Utmaningen som detta inneburit för föreningen har lett till interna
diskussioner kring verksamhetens framtid i relation till vår globala samtid. Detta resulterade i ett beslut
att avveckla tre program inom vår fristående internationella projektverksamhet; sommarprogrammet,
5-månader i fält och flexprogrammet till 2022. 
 
Utbildningsverksamheten:
Under 2021 hölls samtliga utbildningar på PeaceWorks digitalt. Totalt hölls över 25 utbildningar och
studiecirklar för ca 400 unga, unga vuxna samt vuxna som arbetar med unga i Sverige och Colombia.
Våra utbildningar inom antirasism, feminism, global rättvisa och projektledning har förbättrat
förutsättningar för unga samt vuxna som arbetar med unga att på ett tillgängligt sätt förstå våldsstrukturer
som finns i vårt samhälle. Det har i sin tur lett till en kapacitetsökning vad gäller att se och motverka
strukturellt våld i vardagen. Genom att synliggöra och utmana våldsuttryck i våra utbildningar har vi
kunnat se att unga kan transformera destruktiva normer och attityder samt att vuxna som arbetar med
unga
hittat metoder att arbeta normkritiskt i sin vardag. Våra utbildningar och metodmaterial har också
möjliggjort för redan organiserade unga, t.ex. ungdomsföreningar, i Sverige, Europa och Colombia att
bedriva egna initiativ och projekt för att skapa en rättvisare och mer solidarisk värld.
Vi har bedrivit 5 projekt i Sverige och 3 projekt i Colombia med fokus på antirasism, feminism, global
rättvisa och ungas organisering. Inom varje projekt har utbildningar/workshops och/eller
informationsspridande insatser varit en självklar del av arbetet. 
 
Föreningsverksamheten:
Under 2021 har PeaceWorks fokuserat på att stödja, stabilisera, och stärka ungas engagemang i lokala
och globala frågor bland förbundets föreningar. PeaceWorks jobbar aktivt för ett växande civilsamhälle
där ungas möjligheter till att samlas, organisera sig och engagera sig för en rättvisare och mer solidarisk
värld ständigt ökar. Vi har fortsatt att erbjuda stöd till icke-formella former av organisering och
engagemang genom våra lokalföreningar, där unga har möjlighet att söka finansiering och kompetensstöd
för att hålla i mindre eller tidsbegränsade aktiviteter eller projekt. 
 
Med hjälp av organisationsbidraget vi får av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor har vi
kunnat fortsätta erbjuda finansiellt stöd, digitala utbildningar och kapacitetsutveckling till lokala och
anslutna föreningar. 
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anslutna föreningar. 

 
Internationella samarbeten:
PeaceWorks syn på samarbeten präglas av ett dekolonialt perspektiv. Det innebär bland annat att vi
kritiskt granskar vår position i en global värld och utgår från att lokala aktörer äger både
problemformuleringen och förändringen i en internationell kontext. På grund av pandemin har tyvärr inga
praktikanter kunnat åka iväg till Colombia genom Praktikantprogrammet. För de rekryterade och
tilltänkta praktikanterna som under 2021 väntat på att få åka iväg har vi haft givande samtal om
utvecklingssamarbetets roll i det globala syd. Av det har vi förväntat oss en ökad kunskap om om globala
maktstrukturer och kolonialitet och därmed fördjupad förmåga till kritisk reflektion. 
 
Däremot har vi kunnat vara en sändande organisation för 3 svenska volontärer att åka till olika projekt
inom Europa genom Europeiska Solidaritetskåren (ESC), ett EU-finansierat projekt. 2 av dessa är kvar
under 2022, och vi förväntar oss ha en hemresekurs när de är tillbaka. 
 
I början av året har vi även haft en internationell volontärer på plats hos våra lokala samarbetspartners i
Mullsjö. Hen kunde avsluta sina volontärperioder som planerat. Projekten har bidragit till att unga
införskaffat praktisk erfarenhet inom ett fält de är intresserade av, utbIldar sig i och/eller redan arbetar
inom. På grund av att vår partner i Delsbo arbetar med vård och omsorg har det inte varit möjligt att
skicka volontärer dit under 2021. 
 
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 3 482 3 903 5 125 6 537  
Balansomslutning 3 202 2 101 2 810 3 028  
Soliditet (%) 17 22 16 16  
      

 
Förändring av eget kapital
 Balanserat Summa eget
 kapital kapital
Belopp vid årets ingång 460 693 460 693
Disposition av föregående
års resultat: 4 682 4 682
Årets resultat 81 905 81 905
   
Belopp vid årets utgång 547 280 547 280
   

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Föreningens intäkter      
Gåvor  14 119  3 350  
Bidrag 2 3 445 647  3 792 837  
Övriga intäkter 3 21 954  106 713  
  3 481 720  3 902 900  
Föreningens kostnader      
Direkta kostnader 4 -1 368 531  -1 374 240  
Övriga externa kostnader  -487 334  -520 953  
Personalkostnader 5 -1 540 985  -2 001 683  
Övriga rörelsekostnader  -2 311  -522  
  -3 399 161  -3 897 398  
      
Förvaltningsresultat  82 559  5 502  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  41  3  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -695  -822  
  -654  -819  
Resultat efter finansiella poster  81 905  4 683  
      
Resultat före skatt  81 905  4 683  
      
Årets resultat  81 905  4 682  

https://sign.visma.net/en/document-check/44ed548c-4185-46f1-913d-5d0d582cf924

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/en/document-check/935d0261-defb-4ab2-be40-ebe21b895590

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Peaceworks Sweden
Org.nr 817601-2519   

6 (11)
 

     
Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Fonder 6 213 957  213 957  
Andra andelar 7 1 000  1 000  
Andra långfristiga fordringar  1 600  3 000  
  216 557  217 957  
Summa anläggningstillgångar  216 557  217 957  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kassa och bank  2 985 013  1 883 515  
Summa omsättningstillgångar  2 985 013  1 883 515  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  3 201 570  2 101 472  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Fritt eget kapital      
Balanserat kapital  465 375  460 693  
Årets resultat  81 905  4 682  
  547 280  465 375  
Summa eget kapital  547 280  465 375  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  16 530  0  
Aktuella skatteskulder  27 543  38 990  
Övriga skulder  55 643  45 336  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 2 554 574  1 551 771  
Summa kortfristiga skulder  2 654 290  1 636 097  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 201 570  2 101 472  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
   

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Bidrag
 2021 2020  
    
MUCF -1 913 003 -2 389 699  
ForumCIV -1 201 523 -1 403 138  
FBA -223 031 0  
Varav Statligt bidrag 0 0  
Övriga -36 316 0  
Summa -3 373 873 -3 792 837  
    

 
Not 3 Övriga intäkter
 2021 2020  
    
Internationella projektsamarbeten -71 756 -32 566  
Försäljning -18 504 -2 245  
Övriga intäkter -3 449 -71 902  
 -93 709 -106 713  
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Not 4 Direkta kostnader
 2021 2020  
    
Internationell verksamhet 754 389 845 118  
Nationell verksamhet 77 831 83 662  
Externa tjänster och arvoden 101 215 362 774  
Kost och logi 172 425 16 471  
Lokala resor 32 794 12 155  
Internationella resor 88 374 23 516  
Material och utrustning 138 080 29 488  
Övriga kostnader 3 424 1 056  
 1 368 532 1 374 240  
    

 
Not 5 Anställda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 4 4  
Män 0 2  
 4 6  
    
Löner, ersättningar och sociala kostnader    
Övriga anställda 1 511 760 1 901 778  
 1 511 760 1 901 778  
    
Pensionskostnader särskild löneskatt    
Sociala kostnader 29 225 99 905  
 29 225 99 905  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 1 540 985 2 001 683  
    

 
Not 6 Fond
Swedbank Robur Ränta Kort Plus
 
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 213 957 213 957  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 213 957 213 957  
    
Utgående redovisat värde 213 957 213 957  
    

Marknadsvärde                                                                                                240 440                 239 960
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Not 7 Andra andelar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Solidaritetshuset 1 000 1 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 000 1 000  
    
Utgående redovisat värde 1 000 1 000  
    

 
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupna semesterlöner 161 795 155 160  
Upplupna soc avg sem lön 50 836 48 751  
Periodisering projektbidrag 2 298 626 1 325 860  
Övriga uppl kostnader och förutbet intäkter 22 000 22 000  
Upplupna löner 16 220 0  
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 5 096   
 2 554 573 1 551 771  
    

 
Not 9 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ställda säkerheter    
Resegaranti Kammarkollegiet 50 000 50 000  
Resegaranti Kammarkollegiet  0  
 50 000 50 000  
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Stockholm 2022-__-__
 
 
 
  
Angelica  Lidqvist-McGowan Katja Holböll
Ordförande  
  
  
  
Noora Grari Oscar Barajas
  
  
  
  
Tamya Viinikka Sandy  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
 
Christina Gotting  
Auktoriserad revisor 
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custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/en/document-check/935d0261-defb-4ab2-be40-ebe21b895590

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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