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Om dokumentet 
 
Detta dokument fastställer ramarna för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets 
medlemstidning Fred och Frihet (inriktning och produktion). Policyn är en hjälp i att fatta beslut kring 
nummers tema, vilka artiklar som ska ingå samt hur arbetet med tidningen ska genomföras.  
Religiöst och partipolitiskt obundet (även stå i tidningen). 
 
Värdegrund 

IKFF är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation, så även vår medlemstidning Fred och Frihet.  

IKFF är en feministisk organisation, vars ändamål är att föra samman personer som motsätter sig krig, 
våld, exploatering och alla former av diskriminering och förtryck och som förenar sig i önskan om att 
åstadkomma fred grundat på ekonomisk och social rättvisa för alla.  

För att nå dessa mål arbetar IKFF för: 

• kvinnors deltagande i fredsprocesser och politiska beslut rörande fred och säkerhet 

• nedrustning och antimilitarism 

• att omdefiniera begreppet säkerhet 

• att lyfta vikten av att förebygga konflikter och lösa konflikter fredlig  

Syftet med att IKFF ger ut Fred och Frihet 

Som organisation vill IKFF erbjuda sina medlemmar fördjupad kunskap i de frågor som organisationen 
arbetar med. Detta görs genom att Fred och Frihet ges ut till alla medlemmar i fyra nummer, tre gånger 
per år (nr 2 och 3 är ett dubbelnummer).  
 
Att producera, trycka och distribuera en tryckt produkt innebär en stor kostnad och att stora tidsresurser 
läggs ner. I dagens digitala värld finns det billigare alternativ. IKFF ser dock i dagsläget stora fördelar med 
att fortsätta ge ut en tryckt tidning, bland annat:  
 

• En tryckt tidning som kommer i brevlådan stimulerar i högre utsträckning till läsning än t.ex. ett 
digitalt nyhetsbrev.  

• Att erbjuda medlemmar en snygg och intressant tidning, är ett sätt att ”ge tillbaka” något till 
IKFF:s medlemmar.  

• Många av IKFF:s medlemmar har ingen eller liten datorvana. Att enbart kommunicera via digitala 
kanaler skulle innebära att dessa medlemmar försummas och att de inte kan ta del av IKFF:s 
verksamhet. 

• Tidningen Fred och Frihet är en del av IKFF:s grafiska profil och identitet och fungerar därmed 
även som ett verktyg för marknadsföring av organisationen. 

Givet dessa anledningar anser Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet det viktigt att ge ut en 
fysisk tidning. Detta beslut kan dock omprövas om det ses som nödvändigt. 

 



	
	
Fred och Frihets inriktning 

Vision och ledord  
 
Fred och Frihet ska vara en engagerande medlemstidning med tydligt fokus på feministisk freds- och 
säkerhetspolitik.  
 
Namn på tidskriften: Fred och Frihet  
Tagline: Sveriges feministiska tidskrift om säkerhetspolitik 
 
Ledord för Fred och Frihet är:  
 
• Inspirerande: Efter att ha läst Fred och Frihet ska läsaren känna sig inspirerad till att lära mer och agera 
sig för fred genom att bli medlem och/eller aktiv i IKFF eller att i sin vardag agera för fred. 

• Kunskapshöjande: I Fred och Frihet får läsaren tillgång till ämnen/perspektiv som vanligtvis inte ryms i 
gängse medier och får kunskap om freds- och säkerhetspolitiska frågor ur ett feministiskt perspektiv.  

• Profilskapande: Fred och Frihet bidrar till att stärka IKFF:s profil och identitet som en modern 
feministiskt fredsorganisation med stor kompetens och expertis.  

Innehåll  
 
Varje nummer av Fred och Frihet har ett visst tema som beslutas av redaktionsgruppen. Innehållet styrs 
till viss del av hur varje nummer finansieras. Då Fred och Frihet främst finansieras inom projekt bestäms 
numrets tema utifrån temat på projektet.  
 
Fokus är frågor som brett berör agendan för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning. Den ska också 
visa på resultat från IKFF:s arbete och vad som är aktuellt inom organisationen.  
 
För artikelinnehåll se grafisk mall och förklaring till mall i separat dokument. 
 
Kvalitetskrav  

Fred och Frihet, liksom IKFF i stort, tar ställning för fred, antimilitarism och feminism. Fakta ska alltid vara 
korrekta och researchen ska vara noggrann. Artiklarna ska korrekturläsas av såväl redaktör som av 
personal på kansliet samt genomläsas av ansvarig utgivare.  

Olika åsikter kan komma till uttryck i tiningen genom exempelvis citat och intervjuer. De ska dock inte stå 
i motsättning till IKFF:s värdegrund om alla människors lika värde och arbetet mot förtryck och 
diskriminering.    

Målgrupp  
 
Fred och Frihets huvudsakliga målgrupp är den enskilde medlemmen i IKFF. Den ska alltså passa en, vad 
gäller ålder, bred grupp vilket måste tas hänsyn till. 
 
Sekundär målgrupp är övriga feminister som vill lära sig mer om freds- och säkerhetspolitiska frågor samt 
personer vi möter när vi är ute på mässor och föreläser. Exemplar av Fred och Frihet kan tas med och 
delas ut gratis till intresserade, för att sprida information om vår organisation och våra frågor.  
 
Ansvarsfördelning 
 
Roller  
 
Ansvarig utgivare  



	
	
Fred och Frihet är registrerad som tidskrift hos Patent- och registreringsverket. Ansvarig utgivare för Fred 
och Frihet är ordföranden eller generalsekreteraren. Ansvarig utgivare har det juridiska ansvaret för 
tidningen. Kommunikationsansvarig ansvarar för att byta ansvarig utgivare när ny 
ordförande/generalsekreterare tillträder.  
 
Kommunikationsansvarig  
Samordnare för Fred och Frihet är kommunikationsansvarig på kansliet. Hen ansvarar för att produktion 
av tidningen sker och är kontaktperson i arbetet för redaktionsgruppen, grafisk formgivare och tryckeri, 
samt för inlämning av material till tryck. Hen har även ansvar för den grafiska och innehållsmässiga 
utvecklingen av tidningen.  
 
Redaktör  
Redaktörsuppdraget delegeras till annan person i redaktionsgruppen för varje enskilt nummer. Redaktör 
skiftar således för varje nummer och redaktören skriver under med: Redaktör för detta nummer. 
Redaktören leder redaktionsgruppens arbete med framtagandet av specifikt nummer och ansvarar för att 
artiklar lämnas in, korrekturläser och skickar material till grafisk formgivare. Om redaktör saknas faller 
ansvaret på kommunikationsansvarig att leda arbetet. 
 
Medarbetare  
Redaktionsgruppen involveras i val av tema och artiklar. Dessa bidrar till artiklar samt korrekturläsning 
och faktagranskning. Även styrelseledamöter och andra medlemmar kan ombes detta. Externa skribenter 
kan med fördel tas in för att bidra med nya perspektiv och kunskaper kopplat till temat. När externa 
personer eller grupper producerar artiklar ska dessa stämmas av med kansliet innan korrekturläsningen. 

Redaktionell kapacitet 
 
Ideella resurser  
Redaktionsgruppen består av personer från IKFF:s nationella styrelse, kansliets 
kommunikationsansvariga och externa/ideella personer som valt att engagera sig i IKFF. Det ideella 
uppdraget i redaktionsgruppen är kvalificerat och kräver att personer skickar in en ansökan och CV. 
Redaktionsgruppen beslutar om hur många och vilka som ingår i gruppen beroende på behov. 
Redaktionsgruppen jobbar självständigt och lägger upp sin arbetsplan inför varje nummer i samråd med 
kommunikationsansvarig på kansliet.  
 
Personella resurser  
Kommunikationsansvarig har huvudansvaret för att produktion av tidningen sker och är kontaktperon på 
kansliet för redaktionsgruppen. Till hjälp finns övriga på kansliet som kan ge input till tema och artiklar 
samt tips på vinklar och personer, politiska händelser och underlag som kan vara relevanta för tema och 
artiklar. Kansliets personal går inför varje tema igenom utkast på innehåll samt gör en genomläsning och 
kommenterar på färdiga artiklar.  
 
Ekonomiska resurser  
Fred och Frihet finansieras främst genom projekt. Om projekten inte täcker alla nummer av tidningen 
under året går IKFF in och finansierar ett nummer per år. Organisationens budget har inte möjlighet att 
täcka hela kostnaden, därför behövs finansiering från projekt. Planering av finansiering förs mellan 
kommunikationsansvarig och respektive projektledare inför projektansökningar. 
 
Som regel ges ingen ekonomisk ersättning till externa skribenter eller fotografer. Undantag kan dock 
göras om det finns ekonomiskt utrymme samt om redaktören anser det nödvändigt. Viss ekonomisk 
ersättning ges till den grafiska formgivningen av varje nummer. 
 
Produktion 
 
Arbetsordning 
 
Se separat dokument. 



	
	
 
Grafisk profil 
 
Varje nummer av Fred och Frihet ska följa den framtagna grafiska profilen. Se separat dokument. 
 
Tonalitet  
 
Utgångspunkten för alla artiklar i Fred och Frihet är att alla ska kunna förstå, även ny medlem som inte 
tidigare satt sig in i de frågor vi skriver om. Tonaliteten kan skilja sig åt beroende på om det är en artikel, 
krönika eller exempelvis ”Hallå där”.  
 
Se tidigare nummer för inspiration. 
 
Bildsättning 
 
Bilden på omslaget ska gestalta tidningens tema. Den ska vara ”snygg” och i bra kvalitet samt bidra till 
att skapa ett intresse för att öppna och läsa tidningen. Målet med bilden är att uppnå olika reaktioner, 
känslor och associationer beroende på person. Bilden kan med fördel lämna utrymme för reflektioner och 
tolkningar.   
 
Ambitionen är att artiklarna ska vara bildsatta med foto, illustration eller grafik. De får gärna innehålla 
faktarutor och/eller punktlistor som ”bryter av” artikeltexterna och förenklar läsning. Bilderna i inlagan 
kan vara foton eller grafik. IKFF ska ha rätt att använda dem och information om fotograf ska anges. 
 
Policy för bilder  
Alla människor som visas på bild ska behandlas med respekt och omsorg. IKFF strävar efter att aldrig 
förmedla stereotypa bilder eller bilder som förstärker fördomar av grupper och individer. Vi undviker att 
visa bilder som exponerar människor i utsatta situationer. Detta avvägs mot det faktum att de personer 
som tar del av IKFF:s kommunikation ska kunna förstå en situation. Människor på bilder ska ha gett sitt 
medgivande till att bilden visas. Detta antas vara fallet då bilder ifrån exempelvis FN:s bildbank används. 
De människor vi visar på bild ska vara namngivna, så långt det är möjligt och så länge det inte utsätter 
personen för fara.  
 
Tryck 
 
Antal 
Fred och Frihet trycks i 1200 exemplar. Tidningen skickas direkt till medlemmarna från tryckeriet. 
Resterande exemplar skickas till kansliet. 
 
Tryckeri 
I dagsläget trycks tidningen på Danagård Litho tryckeri. Material laddas upp på tryckeriets hemsida.  
Vår kontaktperson är Magnus Peterson.  
 
Papper & sidor 
Antal sidor: enkelnummer 16 (inkl omslag), dubbelnummer 24 (inkl omslag) 
Format: 210x270 
Omslag: 240g Amber graphic 
Inlaga: 120g Amber graphic 
Klammerhäftad broschyr  
 
Observera att IKFF har leveransplikt till Kvinnohistoriska samlingarna, KvinnSam, på Göteborgs 
universitetsbibliotek. 
 
Moms 
Tidningen är momsbefriad och ingen moms ska betalas för trycket. 
Kundnummer hos posten för momsbefriad Tidskrift: 20684920. Numret ska skickas till tryckeriet.  



	
	
 
Spridning  
 
Fysisk spridning  
Tidningen ska skickas ut till alla IKFF:s medlemmar som har angett postadress. Adresslista skickas till 
tryckeriet samtidigt som material lämnas.  
 
Prenumeration av tidningen kan innehas av exempelvis bibliotek i landet. Detta administreras av 
prenumerationstjänsten BTJ som skickar information om prenumeranter till IKFF varje år. En liten summa 
tas för prenumeration från bibliotek (2016 ligger avgiften på 150kr/år). Formulär fylls från BJT.  
 
I dagsläget kan enskilda individer inte prenumerera på tidningen. Dels på grund av att det är oklart hur 
administrering av detta skulle ske, dels på grund av att tidningen är något du får som medlem i IKFF och 
som används för att marknadsföra medlemskap.  
 
Digital spridning 
Varje nummer av tidningen läggs som PDF på hemsidan på sidan för Fred och Frihet. Bild på framsidan 
samt en kort beskrivning av tema och innehåll ska alltid finnas med. Utöver detta kan artiklar i tidningen 
publiceras direkt på hemsidan för digital spridning. Det ska då anges att artikeln tidigare publicerats i Fred 
och Frihet, samt vilket nummer. Artiklar kan även publiceras på andra externa digitala plattformar som 
nättidningar. Att artikeln tidigare har publicerats i tidningen ska informeras och godkännas av den externa 
plattformen. 


