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SIPRI välkomnar Stefan Löfven som ny styrelseordförande 

(Stockholm, 17 mars 2022) Regeringen har idag utsett Stefan Löfven till ny ordförande i styrelsen för 
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Löfven efterträder Jan Eliasson och 
tillträder posten som ordförande den 1 juni 2022. 

Stefan Löfven var Sveriges statsminister från oktober 2014 till november 2021 och partiledare för 
Socialdemokraterna mellan 2012 och 2021.  

‘Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften och utmaningen som SIPRI:s ordförande. Inte minst i dessa 
oroliga tider är vår roll än mer viktig,’ kommenterar Stefan Löfven. Behovet av tillförlitlig information 
och klarsynt analys är större än någonsin och det är vad SIPRI tillhandahåller.’ 

Löfven har bred erfarenhet från olika nationella och internationella uppdrag. Han utsågs nyligen av 
FN:s generalsekreterare till uppdraget att leda en rådgivande högnivåpanel inför ett toppmöte år 2023 
om framtidens globala samarbete. Han har tidigare varit internationell sekreterare för IF Metall och 
därefter dess ordförande (2006–2012). Han har även suttit i styrelsen för LO (2006–2012), för 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (2010–2012) samt för Olof Palmes Internationella Center 
(2002–2006) och var vice ordförande för Exportrådet (2004–2012). 

SIPRI:s direktör Dan Smith välkomnar utnämningen: ‘Jag ser mycket fram emot att arbeta 
tillsammans med Stefan Löfven. Att han blir vår nya ordförande är ett uttryck för SIPRI:s goda 
anseende.’ 

‘Jag är stolt och glad över att lämna över detta uppdrag till en så kvalificerad och respekterad ledare 
som Stefan Löfven,’ kommenterar Jan Eliasson, som kommer att avsluta en femårig mandatperiod 
som SIPRI:s ordförande i slutet av maj och därefter fortsätta att bidra till SIPRI:s arbete i rollen som 
Distinguished Associate Fellow. 
 

För redaktionen 
Enligt SIPRI:s stadgar utses styrelseordföranden av regeringen efter nominering av SIPRI:s styrelse, 
forskarkollegium och arbetstagarorganisationer. Ordföranden kan tjänstgöra i högst två på varandra 
följande femårsperioder. 

Utöver Jan Eliasson har tidigare ordförande i styrelsen för SIPRI varit Sven-Olof Petersson, Göran 
Lennmarker, Rolf Ekéus, Daniel Tarchys, Inga Thorsson, Ernst Michanek, Rolf Björnerstedt, Karin 
Söder, Hans Blix, Rolf Edberg, Gunnar Myrdal och Alva Myrdal. 

SIPRI:s styrelse består för närvarande av följande medlemmar: 
Mohamed Ibn Chambas (Ghana) 
Chan Heng Chee (Singapore) 
Jean-Marie Guéhenno (Frankrike) 
Radha Kumar (Indien) 
Patricia Lewis (Irland/Storbritannien) 
Jessica Tuchman Mathews (USA) 
Feodor Voitolovsky (Ryssland) 

Mer information om SIPRI:s styrelsemedlemmar finns här och om SIPRI:s organisatoriska 
struktur här. 

https://www.sipri.org/about/organization/board
https://www.sipri.org/about/organization
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För information och intervjuförfrågningar kontaktas Alexandra Manolache (alexandra.manolache@sipri.org,  
+46 766 286 133) eller Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47). 
 

Stockholm International Peace Research Institute 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades 1966 som ett oberoende forskningsinstitut med uppgift 

att studera väpnade konflikter samt nedrustning och rustningskontroll. SIPRI tillhandahåller fakta, analyser och 

rekommendationer, baserade på öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten. 

www.sipri.org 
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